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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1318891 Nr: 12903-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 5° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE 

IMOVEIS DE CUIABÁ, FINANCIAL IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA COELHO BARBOSA 

TENUTA - OAB:8.962/MS

 PROCESSO Nº: 12903-34.2018.811.0041 – CÓDIGO 1318891

 SUSCITANTE: FINANCIAL IMOBILIARIA LTDA.

SUSCITADO: CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Vistos, etc.

Trata-se de Suscitação de Dúvidas inversa formulado por FINANCIAL 

IMOBILIARIA LTDA. em desfavor do CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DA 

COMARCA DE CUIABÁ/MT sob o fundamento de irregularidade praticada 

pela Serventia.

Narra em relação ao cartório do 5º Ofício, o qual está sob a competência 

do Corregedor permanente deste Foro, que a assinatura do Diretor 

Eduardo Folley Coelho no requerimento administrativo para cancelamento 

da averbação do registro do contrato firmado com Gumercindo Maria de 

Carvalho é falsa e que o cartório se nega a fornecer tais documentos.

Invoca o art. 166 da Lei 6015/73 quanto a obrigação dos Cartórios 

arquivar os procedimentos administrativos de cancelamento.

 Manifestação do Cartório às fls. 577/600 no qual consta a cópia do 

requerimento invectivado.

Da análise, verifica-se que o requerimento de fls. 579 foi reconhecido 

firma no Cartório do 3º Ofício de Cuiabá em 10/05/1997 e não no Cartório 

do 5º Ofício como alegado, inclusive houve resposta à Requerente nesse 

sentido pelo Cartório conforme Ofício nº 705/2016 em 05/04/2016 

acostado às fls. 578.

Assim, não restou tipificada a alegada recusa ou qualquer outra 

irregularidade em desfavor do Suscitado.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente Suscitação de Dúvida 

proposta por FINANCIAL IMOBILIARIA LTDA. em desfavor do CARTÓRIO 

DO 5º OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

Após decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se Ofício à Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

 Publique-se. Intimem-se.

 Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1091334 Nr: 6723-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: OUVIDORIA GERAL DA JUSTIÇA - TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, ALISSON SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLA REGINA POUSO GRACIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695, JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR - 

OAB:6.398/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

 Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito na sala da 

Comissão para processamento de Sindicância e Processo Administrativo, 

foi declarada aberta a audiência, com a presença da testemunha Alisson 

Santos Silva, e seu advogado Rafael Augusto de Barros Corrêa (OAB 

14271) e constatada a ausência da Sindicada. Analisando o sistema 

Apolo, verifica-se que por um erro desse sistema, não foi publicada a 

intimação do Patrono da Sindicada, bem como, o mandado de intimação da 

mesma não foi devolvido pelo Oficial de Justiça Wendel Lacerda Oliveira.

 Ato continuo, a Comissão redesigna a audiência para o dia 22 de Outubro 

de 2018, às 13:30 horas, na Sala da Comissão de processamento de 

Sindicância e Processo Administrativo. A testemunha e seu advogado 

presente saem devidamente intimados e a Secretária da Comissão 

expedirá as demais intimações, bem como o Ofício informando a conduta 

do Oficial de Justiça a MMª Juíza Diretora do Fórum.

 Nada mais havendo a constar, a Presidente da Comissão de Sindicância 

mandou encerrar o presente termo, que após lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Verônica Carvalho Marcilio, que digitei o 

presente termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1091334 Nr: 6723-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: OUVIDORIA GERAL DA JUSTIÇA - TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, ALISSON SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLA REGINA POUSO GRACIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695, JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR - 

OAB:6.398/MT

 ATA DE DELIBERAÇÃO

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito na sala da 

Comissão para processamento de Sindicância e Processo Administrativo, 

presentes JULIANA GONÇALVES DE MELO RIBEIRO DA SILVA KIDO, 

Analista Judiciária, matrícula n.º 12.913, GESINELI RODRIGUES LEITE E 

CAMPOS, Analista Judiciária, matrícula n.º 12.454 e VERÔNICA 

CARVALHO MARCÍLIO, Técnica Judiciária, matrícula n.º 3.956, sendo a 

primeira nomeada Presidente e a terceira designada Secretária da 

Comissão Processante, designadas pela Portaria nº 041/2016/DF, de fls. 

114, ora reunidas deliberaram:

 Tendo em vista a impossibilidade da realização da audiência, 

primeiramente a do dia 01/10/18, em virtude de pedido da sindicada por 

encontrar-se em viagem nessa data; a audiência da data de hoje que por 

um erro do Sistema Apolo (quando uma das partes não tem advogado 

cadastrado, não é realizada a publicação no DJE), bem como, a não 

devolução do mandado pelo Oficial de Justiça, que tinha o prazo até o dia 

08/10/18, para fazê-lo, houve a necessidade da redesignação da 

audiência para o dia 22/10/18, o que incorrerá na extrapolação do prazo 

estipulado pela MMª Diretora do Fórum. Diante disso, a Comissão solicita a 

dilação do prazo para encerramento dos trabalhos.

 Para evitar maiores delongas, a Sindicada na pessoa do seu Advogado 

deverá ser intimada a trazer as testemunhas MARIA ANGELA VIÑE e 

RODRIGO POUSO DE MIRANDA, por ela arrolados, na audiência designada 

para o dia 22/10/18, às 13:30 horas, servindo essa publicação como 

intimação.

 Em continuidade, informamos que no cadastro da Central de Mandados do 

Sistema Apolo, consta que o mandado de intimação da

 Sindicada e testemunha não foi devolvido até o presente momento, 

conforme impressão em anexo.

 Nada mais, do que para constar, lavrou o presente que vai devidamente 

assinado.

Decisão

CIA Nº:

0722090-48.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

ORLANDO CERCI FILHO

ADVOGADO (S):

DR. ANTONIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR (OAB/MT 6.232)

 DR. JADERSON ROCHA REINALDO (OAB/MT 24.389)

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Providências proposto por ORLANDO CERCI FILHO 

em face da Tabeliã do CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT, Sra. Joani Maria de Assis Asckar, cujo teor versa acerca de 

uma averbação indevida realizada na matrícula nº 74.923.

Narra que é proprietário da área matriculada sob o nº 7.923 registrada no 

Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT. Aduz que acordou um 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 4 de 728



instrumento particular de promessa de compromisso de compra e venda 

na data de 12/04/1984, mas que o negócio jurídico não foi efetivado pelas 

partes. Alega que seu genitor, Sr. Orlando Cerci, unilateralmente 

reconheceu por semelhança sua assinatura e de sua esposa e promoveu 

o registro irregular do documento. Protesta que o Cartório do 6º Ofício 

efetuou indevidamente a averbação da tratativa negocial sem anuência 

dos proprietários, caracterizando a inobservância dos requisitos 

essenciais ao ato. Relata que mesmo após solicitar a baixa da averbação, 

houve a recusa da Serventia em acolher o pedido.

Em resposta, o Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT informa 

que anteriormente a matrícula em destaque estava matriculada sob n° 

74.920, sendo oriunda da matrícula nº 32.374 do Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Cuiabá/MT. Aduz que a averbação foi feita em obediência à 

Lei n° 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), cujo teor determina que os 

ônus existentes na matrícula da circunscrição anterior devem constar na 

nova matrícula a ser aberta por ocasião do primeiro registro. Afirma que 

não houve qualquer contato ou análise do referido compromisso de 

compra e venda, mas tão somente a reprodução dos elementos 

constantes na certidão da matrícula anterior. Ressalta que a análise do 

instrumento particular de compromisso de compra e venda e o ato registral 

ocorreu perante a antiga Serventia de Registro de Imóveis (2° Ofício). 

Assevera que não cabe ao 6º Ofício proceder à análise dos elementos do 

instrumento particular registrado há tantos anos por outra Serventia, 

mormente por não possuir quaisquer arquivos que ensejou a realização do 

ato.

Considerando a menção feita ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Cuiabá/MT, houve a intimação da Serventia para se manifestar no feito, 

momento no qual confirma que a matrícula nº 74.920 do 6° Serviço Notarial 

e Registral teve sua origem na matricula nº 32.374 da própria 

Circunscrição Imobiliária. Informa que não foi encontrado nos arquivos o 

contrato particular de compromisso de compra e venda que originou a 

averbação em questão em virtude do tempo transcorrido do registro (34 

anos) uma vez que à época não havia a facilidade tecnológica existente 

hoje. Descreve que antigamente o documento era apresentado em via 

única e que após a transcrição nos livros de registro, o mesmo era 

devolvido à parte ante a inexistência de meio de reprodução de 

documentos disponível na Serventia. Sustenta que é admitido o registro do 

contrato particular de compromisso de compra e venda conforme item 9, 

inciso I da LRP.

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, não restou caracterizada qualquer irregularidade 

por parte dos Cartórios Extrajudiciais, sendo que em suas declarações 

prestam os devidos esclarecimentos aos fatos.

 O Registrador tem incumbência de analisar as circunstâncias fáticas e 

jurídicas antes de realizar qualquer ato registral. Nesse sentido, não há o 

que se falar em irregularidade por parte do Cartório do 6º Ofício uma vez 

que este realizou a averbação à vista dos elementos constantes na 

certidão oriunda da circunscrição anterior, sem sequer poder verificar 

plausibilidade no direito invocado ante a inexistência do arquivo que 

embasou o registro do contrato preliminar por instrumento particular. No 

tocante ao Cartório do 2º Ofício, verifica-se a veracidade de suas 

alegações, uma vez que a realidade da época dos fatos era diferente dos 

dias de hoje. O registro de compromisso de compra e venda é amplamente 

admitido pela legislação civil, sendo que não há indícios de ilegalidade do 

ato uma vez que procedeu conforme as ferramentas que tinham sob sua 

responsabilidade à época.

 Dessa forma, afastada a presunção de falta funcional ou irregularidades 

por parte dos Cartórios Extrajudiciais, a questão não pode ser resolvida 

por meio do procedimento administrativo, pois verifico a ausência de 

competência da Diretoria do Foro para interferência no feito. Conquanto 

seja decidido judicialmente, os procedimentos da Diretoria do Foro tem 

natureza administrativa, de modo a não constituir meio processual 

adequado para se discutir o cancelamento de registro feito pelo Tabelião.

 Ocancelamento pela seara administrativa se mostra inadequado, 

especialmente porque não viabiliza que as partes interessadas na questão 

participem da lide, violando os princípios do devido processo legal e da 

ampla defesa, razão pela qual o pleito deverá ser requerido pelas vias 

ordinárias.

O artigo 250 da LRP estabelece que:

“Art. 250 - Far-se-á o cancelamento:

 I - em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado;

 II - a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato 

registrado, se capazes, com as firmas reconhecidas por tabelião;

 III - A requerimento do interessado, instruído com documento hábil.

 IV - a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de 

conclusão de processo administrativo que declarou, na forma da lei, a 

rescisão do título de domínio ou de concessão de direito real de uso de 

imóvel rural, expedido para fins de regularização fundiária, e a reversão 

do imóvel ao patrimônio público.”

É permitido à parte questionar a validade do documento e almejar a sua 

nulidade. Todavia, considerando que a narrativa supracitada demostra que 

o presente exige a atuação jurisdicional, não podendo a Diretoria do Foro 

determinar administrativamente o cancelamento do ato, a lide deverá ser 

conhecida em sede de jurisdição contenciosa a fim de discutir alguma das 

razões para ensejar o cancelamento do registro

 Insta salientar que cabe a presente Diretoria apenas a análise de eventual 

falta funcional dentro do poder disciplinar. Nesse sentido, não restou 

comprovada desídia, negligência ou má-fé na atuação funcional dos 

Tabelionatos / Registros. Consoantes entendimentos jurisprudenciais, os 

Notários e Registradores respondem apenas nos casos os quais sejam 

evidenciados dolo ou culpa.

Posto isso, INDEFIRO o pleito a fim de que o feito seja submetido à esfera 

jurisdicional para análise da questão, devendo o interessado valer-se da 

via própria.

 Oficie-se à CGJ/TJMT com cópia da decisão e cientifique o requerente por 

meio de seu advogado via DJE.

Cumpridas as determinações, arquive-se o expediente observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 499/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o retorno da servidora da Licença Maternidade,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) ANA MARTINS MELHORANÇA, matrícula nº. 

20935, Analista Judiciário, na Central de Distribuição da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 04/10/2018.

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

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

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 503/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 15 (quinze) dias de usufruto de licença 

médica, pela Gestora Judiciária Virgínia da Cunha Muller, matrícula nº. 

4358, do(a) Secretaria - 13ª Vara Criminal - Comarca da Capital - SDCR, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0729231-21.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) MÁRCIA LUIZA PIRES DE CAMARGO , 

matrícula nº. 9008, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 13ª Vara 

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

confiança de Gestor Judiciário, no período de 09/10/2018 a 23/10/2018 

(licença médica).

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

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

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 505/2018-GRHFC

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

atribuições legais,
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CONSIDERANDO o período de 15 (quinze) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Judiciário Ana Cláudia de 

Carvalho, matrícula nº. 21405, do(a) Secretaria - 10ª Vara Criminal - 

Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0729490-16.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ALLAN FRANCISCO SILVA CAMPOS, 

matrícula nº. 24711, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 10ª Vara 

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

confiança de Gestor Judiciário, no período de 09/10/2018 a 23/10/2018 

(férias).

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

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

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 507/2018-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 NOVEMBRO/2018, na forma 

abaixo discriminada.

* A Portaria nº 507/2018-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.: 441552 Nr: 17996-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EASDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA COSTA LEITE 

DALPIAN - OAB:9.066/MT

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

devidamente INTIMADA à parte executada EDNA APARECIDA SANTOS DE 

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

custas processuais no importe de R$ 2.709,26 (dois mil e setecentos e 

nove reais e vinte e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$1.339,88 

(um mil e trezentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$1.354,63(um mil e trezentos e trinta e 

quatro reais e sessenta e três 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926706 Nr: 47503-23.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERONDINO PEREIRA DE PAULA, MÁRCIA 

SANTOS DE PAULA, MARCELO SANTOS DE PAULA, RITA SANTOS DE 

PAULA

PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RODRIGUES DE PAULA, EDNA 

APARECIDA SANTOS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE KRUEGER DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 12.216, DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3.607/MT, EDSON ABREU XAVIER - OAB:4915

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 2.944,84 (dois mil e novecentos e quarenta 

e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 

721,46 (setecentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 736,21 (setecentos e trinta e seis 

reais e vinte e um centavos), para fins da guia de taxa. E para a parte 

requerida o valor de R$ 721,46 (setecentos e vinte e um reais e quarenta 

e seis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 736,21 

(setecentos e trinta e seis reais e vinte 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) sendo que para a parte 

requerente o valor de R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e cinco 

centavos) e para a parte requerida o valor 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.: 367058 Nr: 5792-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI GENI AREND

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

Rcardoso - OAB:11.393, MARCUS VINICIUS GLERIAN - OAB:12112/MT, 

MARILEI CARDOSO - OAB:12904

 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 executado, para que efetue, no prazo de 5 

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$137,76(cento e 

trinta e sete reais e setenta 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.: 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 - 
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OAB:20957/O, VITOR HUGO VIDOTTI - OAB:11.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388265 Nr: 24068-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ASSIS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8.085/MT, MAURICIO B. PETRAGLIA JR - OAB:OAB/MT 7.215

 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$ 

455,88 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), 

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

forma separada, sendo R$213,19 (duzentos e treze reais e dezenove 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$227,94(duzentos e 

vinte e sete reais e noventa e quatro 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.: 891546 Nr: 24259-65.2014.811.0041

 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: JOÃO XAVIER

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

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

603,30 (seiscentos e três reais e trinta 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$ 189,87(cento e oitenta e nove 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 921692 Nr: 44403-60.2014.811.0041

 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: DFDCP, DANIEL ELIAS DE SOUZA PINTO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

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

OAB/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908717 Nr: 35988-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR RODRIGUES CHAVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715696 Nr: 8562-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUEL TIAGO ALMEIDA

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

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12.540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 
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SIQUEIRA - OAB:18071/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$ 

8.450,49 (oito mil e quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e nove 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$4.399,58(quatro mil e trezentos e 

noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 4.050,91(quatro mil e cinquenta reais e noventa 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851350 Nr: 54312-63.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SABO MENDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INJEDIESEL - CREMILDA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 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 da taxa judiciaria no importe de 

R$200,50(duzentos reais e cinquenta 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 da taxa. 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.: 786758 Nr: 40666-20.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS DE CAMPOS FILHO

 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: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:3.209/TO

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709473 Nr: 2354-09.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LUNA FERREIRA

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

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

OAB: 9833-A/MT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/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 exequente, para que efetue, no prazo de 5 

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$137,76(cento e 

trinta e sete reais e setenta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025570 Nr: 34596-79.2015.811.0041

 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: AFPDPA, PRIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE C. M. ARRUDA - 

OAB:12.820/MT, THAIS PEREIRA SCHMIDT - OAB:11361, THAIS 

PEREIRA SCHMIDT - OAB:11361 MT, WANDER MARTINS BERNARDES - 

OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138807 Nr: 23387-36.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTERO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ ASSUNÇÃO, DEUSAMAR DE LIMA 

ASSUNÇÃO, AMAURI BRUM DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREANO JOSÉ PEREIRA - 

OAB:3490/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

R$6.583,92(seis mil e quinhentos e oitenta e três reais e noventa e dois 

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 
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Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947987 Nr: 59133-76.2014.811.0041

 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: WALTO DE ARAUJO SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786779 Nr: 40687-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETTE DAS NEVES ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:10.170/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$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768918 Nr: 21848-20.2012.811.0041

 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: CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451178 Nr: 23567-08.2010.811.0041

 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: EDIVALDO GOMES MEDEIROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, OTAVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14238/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$ 

775,57 (setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), 

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

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

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

R$362,14(trezentos e sessenta e dois reais e quatorze 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.: 1078137 Nr: 317-33.2016.811.0041

 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: DEJANIRA PEREIRA DE BRITO ALVES PINTO

 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 

GOMES - OAB:9.494/MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/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$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062339 Nr: 52070-63.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETHE CATARINA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

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

devidamente INTIMADA à parte impugnada 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.: 1063992 Nr: 52703-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO PIRES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:11.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/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$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759843 Nr: 12172-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA LOUREDO CAFÉ SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-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$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884373 Nr: 19431-26.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE NEIDE FERREIRA DOS SANTOS

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

HONDA LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/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$ 

286,71 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta e um 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$ 80,00(oitenta reais), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1147331 Nr: 30557-05.2016.811.0041

 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: FRANCISCO ELOIR GOMES DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114086 Nr: 4068-82.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYRIAM CORA MORAIS GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA DANIELA MORAIS 

GOMES DA SILVA - OAB:8829, SHEILA RHEINHEIMER - OAB:7829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 
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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 embargante, para que efetue, no prazo de 

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

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

condenado nos termos da r. sentença. 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 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, 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. 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.: 826616 Nr: 32531-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT, SELMA S. BRAGA ADDOR - 

OAB:15511/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153730 Nr: 33348-44.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983298 Nr: 15523-24.2015.811.0041

 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: WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1114454 Nr: 16491-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDQ

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287/MT

 Em cumprimento a solicitação de parcelamento de custas processuais, 

informo que o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem 

diretamente no s i te  do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

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

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

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

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

poderá efetuar o devido pagamento.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139641 Nr: 27218-38.2016.811.0041

 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: JULIANE DE JESUS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCG BRASIL FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITO CREDITÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:OAB/MT 19.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FARINHA 

GOULART - OAB:110.851

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 
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centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818263 Nr: 24638-40.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/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.: 720802 Nr: 16262-36.2011.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FABIANO MALHEIROS DE ALMEIDA, 

RODRIGO FABIANO MALHEIROS DE ALMEIDA EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALINKA MARIA SOUTO DE 

MEDEIROS - OAB:10680, NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - 

OAB:9.297/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$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834774 Nr: 40056-18.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR CARDOSO DE ALBUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAUJO - OAB:9098/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.: 287652 Nr: 8799-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FELIX GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/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$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$137,76(cento e 

trinta e sete reais e setenta 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.: 398794 Nr: 32271-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA BRITO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-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$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$137,76(cento e 

trinta e sete reais e setenta 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728848 Nr: 24801-88.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ALVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/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$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808561 Nr: 15026-78.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ESPER SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRED. FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledson Glauco Monteiro 

Catelan - OAB:14309

 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$ 

753,09 (setecentos e cinquenta e três reais e nove centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 339,66(trezentos e 

trinta e nove reais e sessenta 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.: 908667 Nr: 35954-16.2014.811.0041

 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: MARIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CÉSAR JOSETTI 

FLORES - OAB:8933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/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$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755799 Nr: 7858-59.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LEME

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

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

OAB:8575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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$ 

659,90 (seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa 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$ 246,47(duzentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851019 Nr: 54016-41.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAÍNA CONCEIÇÃO GONÇALVES

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

S/A - GRUPO ENERGISA

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087554 Nr: 4978-55.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: JACIRA GAUDÊNCIO MADALÃO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA - OAB:20.163/MT

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

OAB:7.295/PR, Mauri Marcelo Bevervanço Júnior - OAB:MT/24.197/A

 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$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 937532 Nr: 53412-46.2014.811.0041

 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: JURANDIR DE OLIVEIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ZALEN VIEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:OAB/MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/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$ 

351,51 (trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,80(cento e 

quarenta e quatro reais e oitenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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.: 377256 Nr: 13335-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRAO JACOB MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL ALBERT PEIXOTO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896/MT, LUCAS 

BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027

 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$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$137,76(cento e 

trinta e sete reais e setenta 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.92,04 

(noventa e dois reais e quatro centavos)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1165411 Nr: 38092-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741, LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - OAB:21.558/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$ 

763,86 (setecentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), a 

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

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

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

350,43(trezentos e cinquenta reais e quarenta 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.: 1032880 Nr: 38047-15.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MARIA CARVALHO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARTINEZ LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/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$ 

4.769,48 (quatro mil e setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$2.384,74(dois mil e trezentos e 

oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 2.384,74(dois mil e trezentos e oitenta e quatro reais e 

setenta 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.: 460807 Nr: 30000-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉLIO GONÇALVES FERREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍS HELENA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 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$ 

400,37 (quatrocentos reais e trinta e sete 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$193,66(cento e noventa e três 

reais e sessenta e seis 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.92,04 

(noventa e dois reais e quatro centavos)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030478 Nr: 36985-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARHIANE DI CASSIA ALMEIDA SIMOES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846675 Nr: 50269-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-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$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863624 Nr: 4519-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MARTINS DA SILVA, BRUNA MARIA MARTINS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919894 Nr: 43373-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA BARBOZA DE CAMPOS SILVA, IVONILDES 

BARBOZA CARDOSO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

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

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

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

566,13 (quinhentos e sessenta e seis reais e treze 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$ 152,70(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 911063 Nr: 37519-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCE CRISTINA DE ARAUJO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1092610 Nr: 7336-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA CAMARGO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825663 Nr: 31638-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL OURIVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR DIREÇÕES HIDRÁULICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14.146, LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:15.072/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74151 Nr: 7755-93.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WILLMA ARAÚJO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO DA CRUZ, RICARDO BRANDIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA à parte querelante, 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. 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 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, 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. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022744-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE CASTILHO (IMPUGNANTE)

JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022149-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DANTAS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo Eletrônico nº: 1022149-37.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação de crédito, objetivando a inclusão do seu crédito na 

lista de credores da recuperação judicial da empresa COMPLEXX 

TECNOLOGIA LTDA. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito 

deve conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação 

da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que no caso de 

crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que constituiu o 

crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), certidão do 

trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça especializada e 

certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, 

verifica-se que a parte requerente não juntou todos os documentos 

indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: a) cópia da sentença (ou ata da audiência de conciliação, se 

for o caso); b) certidão do trânsito em julgado; c) cálculo pormenorizado 

da justiça especializada atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial; d) CTPS, se for crédito reconhecido pela justiça do trabalho; e) 

comprovante de endereço. Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na 

qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá 

habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao 

Ministério Público. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 31 de julho 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1017893-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(IMPUGNADO)

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. Trata-se da Impugnação à Relação De Credores interposta por 

Caixa Econômica Federal por dependência aos autos da recuperação 

judicial de Agroboi Comércio de Produtos Agropecuários (Pje nº 

1028557-78.2017.811.0041), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei 

N.º 11.101/2005. 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 Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019854-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERENTE)

VITOR CAMARGO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(REQUERIDO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (REQUERIDO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021483-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

MARCOS CHAGAS (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021477-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

JOEL FRANCISCO RODRIGUES (IMPUGNANTE)

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 17 de 728



de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021488-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA LEMES (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021491-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA AGUIAR (IMPUGNANTE)

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021691-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

CELIO FERREIRA GOMES JUNIOR (IMPUGNANTE)

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021698-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ADRIANO FERNANDES DE ALMEIDA (IMPUGNANTE)

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021695-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

VILSON ALVES DA SILVA (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021984-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (REQUERENTE)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

Processo Eletrônico nº: 1021984-87.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito, objetivando a retificação do do valor do 

seu crédito constante na lista de credores da recuperação judicial da 

empresa LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 

Recebo a inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da ação. Intime-se a recuperanda para se 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na 

qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, juntar 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 Após, vista ao Ministério 

Público. Às providências. Cuiabá, 31 de julho de 2018. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
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Processo Número: 1021697-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022036-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (IMPUGNADO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (IMPUGNADO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028307-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA VERONICA BASSICHETTI (AUTOR(A))

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

 

Vistos. Este processo tramita via sistema PJE e foi distribuído por 

dependência/conexão aos autos código nº 131740 (Trese Construtora e 

Incorporadora Ltda.) que tramita fisicamente nesta Vara. Em resposta a 

consulta formulada pelo Setor de Distribuição desta comarca à Presidência 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, expediente nº 

0167203-48.2016.8.11.00001, o e. Tribunal determinou que “os processos 

distribuídos por conexão ou dependência naqueles processos já 

distribuídos fisicamente, deverão ser considerados como um incidente 

processual. Logo, todos os incidentes relacionados aos processos que 

tramitam fisicamente deverão tramitar fisicamente, até seu arquivamento”. 

Portanto, como este caso se amolda as termos da aludida orientação, 

intime-se a parte autora para, em 15 dias, promover a redistribuição deste 

feito de modo físico, por dependência ao processo código nº 131740, 

devendo, ainda, comprovar a redistribuição nestes autos, em igual prazo. 

Comprovado o cumprimento da referida ordem, certifique-se e conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de junho de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1017156-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUCIMARA MARQUES LAURENTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Processo Eletrônico nº: 1017156-48.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E 

COMERCIO LTDA. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito 

deve conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação 

da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que no caso de 

crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que constituiu o 

crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), certidão do 

trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça especializada e 

certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, 

verifica-se que a parte requerente não juntou todos os documentos 

indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: a) certidão do trânsito em julgado; b) cálculo pormenorizado 

da justiça especializada atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial; c) CTPS; d) comprovante de endereço. Em caso de 

descumprimento das determinações acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na 

sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior 

ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar 

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo 

quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido 

obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o 

crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores 

dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, 

vista ao Ministério Público. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 20 de 

julho de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021694-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI VIEIRA DA SILVA (IMPUGNANTE)

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021692-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALVES COIMBRA (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023976-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI (ADVOGADO(A))

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023977-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes (ADVOGADO(A))

ROGERIO LUIZ ZATTAR BEZERRA LIRA TORRICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1023977-68.2018.811.0041 Vistos. Tendo em vista 

o tempo transcorrido da data do pedido de dilação de prazo (id. 15568194) 

até o presente momento, defiro o referido pleito, cuja apresentação dos 

documentos solicitados por este juízo deverá se dar em 15 (quinze) dias. 

Após, certifique-se e conclusos. Às providências. Cuiabá, 11 de outubro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023959-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Milton Correa de Moraes (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1023959-47.2018.811.0041 Vistos. Tendo em vista 

o tempo transcorrido da data do pedido de dilação de prazo (id. 15568599) 

até o presente momento, defiro o referido pleito, cuja apresentação dos 

documentos solicitados por este juízo deverá se dar em 15 (quinze) dias. 

Após, certifique-se e conclusos. Às providências. Cuiabá, 11 de outubro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023951-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes (ADVOGADO(A))

ANTONIO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1023951-70.2018.811.0041 Vistos. Tendo em vista 

o tempo transcorrido da data do pedido de dilação de prazo (id. 15568225) 

até o presente momento, defiro o referido pleito, cuja apresentação dos 

documentos solicitados por este juízo deverá se dar em 15 (quinze) dias. 

Após, certifique-se e conclusos. Às providências. Cuiabá, 11 de outubro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023917-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes (ADVOGADO(A))

ALOISIO ROBERTINO DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1023917-95.2018.811.0041 Vistos. Tendo em vista 

o tempo transcorrido da data do pedido de dilação de prazo (id. 15568208) 

até o presente momento, defiro o referido pleito, cuja apresentação dos 

documentos solicitados por este juízo deverá se dar em 15 (quinze) dias. 

Após, certifique-se e conclusos. Às providências. Cuiabá, 11 de outubro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023101-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA (ADVOGADO(A))
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GERSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1023101-16.2018.811.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para em 05 (cinco) dias juntar aos autos seus documentos 

pessoais, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre a data do 

pedido de dilação de prazo (id. 15389586) até o presente momento. Após, 

certifique-se e conclusos. Às providências. Cuiabá, 11 de outubro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 999210 Nr: 23113-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LTDA, AIRTON SOARES DA SILVA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

MENDES - OAB:8361/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I - Em razão do pedido formulado pela recuperanda às fls. 5.202/5.210, 

oficie-se novamente a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA para que, 

no prazo de 10 dias úteis, informe o motivo da recusa em efetuar o 

pagamento dos serviços já prestados relativos aos meses de maio, junho 

e julho, ou que comprove nos autos que as faturas já foram devidamente 

adimplidas.

II – Sem prejuízo da determinação supra, intime-se a ADMINISTRADORA 

JUDICIAL para que manifeste sobre os pedidos dos credores de fls. 

5.197/5.5201, e 5.291/5.300, no prazo de 05 dias úteis.

 III – Determino que a ASSESSORIA DO JUÍZO proceda com o 

cadastramento dos advogados dos credores constantes de fls. 

5.219/5.220, 5.253/5.254, e 5.255/5.257, no sistema integrado apolo para 

que possam ser intimados dos atos do processo.

 IV – Por fim, intimem-se os subscritores das habilitações de crédito 

constantes de fls. 5.262/5.5.267, 5.268/5.276, e 5.277/5.289, para que 

promova a devida distribuição.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1235944 Nr: 16847-78.2017.811.0041

 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: BRUNO FABIANO DIAS CAMPOZANO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9.229/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência da intimação do 

Administrador Judicial, Luiz Alexandre Cristaldo, OAB: 684-COREC, venho, 

por meio desta, republicar o despacho retro, de 11 de setembro de 2018: " 

Visto.

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

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado (BRUNO FABIANO DIAS CAMPOZANO) para atuar 

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

parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1002963 Nr: 24687-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAMÉLIA ADRIEN CORREA DA COSTA, CLAYTON DA 

COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870, MAURO MARTINELLI - OAB:8634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se pronunciar, em 05 (cinco) dias, sobre as 

manifestações de fls. 80/82 e 84/85.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1088296 Nr: 5358-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO SAVIO REZENDE DA SILVA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ESCOBAR - OAB:19.364, 

EDVALDO PEREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 12.552, ELIZ MARIA 

ARANTES DA SILVA BORGES - OAB:19.967, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS - OAB:18763-A, LANES PEREIRA DA SILVA - OAB:10.714, 

LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - OAB:20.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Diante da devolução da carta de intimação com a informação “fora do 

perímetro de entrega”, expeça-se carta precatória para a Comarca de 

Barra do Garças/MT, com a finalidade de intimar a parte autora, no 

endereço constante à inicial, para se manifestar, nos termos do despacho 

de fl. 16.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Com a manifestação, intime-se a recuperanda e a administradora judicial 

para se manifestarem, no prazo de 05 dias.

Após, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1166845 Nr: 38747-54.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: LUIS FELIPE FERNANDES SERGIO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA FLAVIA MESQUITA - 

OAB:19.168/MT, AURELINA N. CAMPOS LIMA - OAB:19.733/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12129-A

 Vistos.

Diante da devolução da carta de intimação com a informação “não 

procurado”, expeça-se carta precatória para a Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar, 

nos termos do despacho de fl. 20.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Com a manifestação, intime-se a recuperanda e o administrador judicial 

para se manifestarem, no prazo de 05 dias.

Após, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1242100 Nr: 18741-89.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DIAS FLOSE DE DEUS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos

 Vista ao Ministério Público.

Com o retorno dos autos, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1320840 Nr: 13446-37.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS & LARA LTDA - ME, DARIUS CANAVARROS 

PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIUS CANAVARROS PALMA - 

OAB:OAB/MT 7178-B, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11.242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, intimo a recuperanda para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias , indique documentos que entenda necessários 

para instruir o presente incidente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1111896 Nr: 15456-25.2016.811.0041

 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: JORGE SOARES DE LIMA, 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

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

 Impulsionando o feito, intimo a Recuperanda e o Administrador Judicial 

para se manifestar nos presentes autos no prazo comum de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191695 Nr: 1972-06.2017.811.0041

 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: JORGE PEREIRA DA SILVA, 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, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 19926/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Impulsionando o feito, intimo a Recuperanda e o Administrador Judicial 

para se manifestarem nos presentes autos no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152519 Nr: 32812-33.2016.811.0041

 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: LAURICE MARIA DO NASCIMENTO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - 

OAB:5901-B/MT, HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que retifique o valor no 

quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora para que passe a constar o montante de R$ 3.201,096 (três mil 

duzentos e um reais e noventa e seis centavos), consistente em valor 

devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja 

exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do 

CPC.Fixo honorários advocatícios em 10% do valor da causa, em favor do 

patrono da parte autora, atento à atuação profissional do advogado, ao 

tempo despendido para seu serviço e à natureza e importância da causa, 

com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, c/c ao parágrafo único do art. 86, 

do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 01 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152612 Nr: 32881-65.2016.811.0041

 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: JANAINA DA SILVA SANTOS, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 
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INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS GOMES - 

OAB:14275/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

8.050,00 (oito mil e cinquenta reais), consistente em valor devido a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 01 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258800 Nr: 23953-91.2017.811.0041

 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: CILENE DA SILVA MARQUES, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA - ME

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

OAB:18763-A, MAURYANNE CONCEIÇÃO DE ARRUDA - OAB:14853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 01 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206411 Nr: 6960-70.2017.811.0041

 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: LUIZ EDUARDO MIRANDA MOREIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

28.000 (vinte e oito mil reais), consistente em valor devido a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se pendentes.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 01 de outubro de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1049049 Nr: 45934-50.2015.811.0041

 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: RAIMUNDO FERREIRA FILHO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:15121-A/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que retifique o valor no 

quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora para que passe a constar o montante de R$ 2.121,15 (dois mil 

cento e vinte um reais e quinze centavos), consistente em valor devido a 

título de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso 

pendentes, diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Fixo honorários advocatícios em 10% 

do valor da causa, em favor do patrono da parte autora, atento à atuação 

profissional do advogado, ao tempo despendido para seu serviço e à 

natureza e importância da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, 

c/c ao parágrafo único do art. 86, do CPC. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 05 de outubro de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1273667 Nr: 28881-85.2017.811.0041

 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: ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que retifique o valor no 

quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora para que passe a constar o montante de R$ 4.250,00 (quatro mil 

duzentos e cinquenta reais). Fixo honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, em favor do patrono da parte autora, atento à atuação 

profissional do advogado, ao tempo despendido para seu serviço e à 

natureza e importância da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, 

c/c ao parágrafo único do art. 86, do CPC. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 05 de outubro de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães
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 Cod. Proc.: 963742 Nr: 7770-16.2015.811.0041

 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: JUAREZ FERREIRA DA SILVA, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONTRUÇÕES E INCORPORAÇ~ES 

LTDA

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

MIRANDA - OAB:9779, MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:12.159, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462, SIMONE 

REGINA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:12861/MT

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

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

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que retifique o valor no 

quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora para que passe a constar o montante de R$ 15.863,83 ( quinze mil 

oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos). Não são 

devidos honorários advocatícios por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 05 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1043162 Nr: 43075-61.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISETORIAL II, GRADUAL- CORRETORA DE CAMBIO, 

TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS S.A, MASSA FALIDA DE GRUPAL 

AGROINDUSTRIAL S/A E OUTRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, 

THIAGO ALVES PALHANO, PAULO ALVES PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE COSTA AUGUSTO - 

OAB:296044/SP, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009, LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - 

OAB:OAB/SP 174.894, THIAGO VINICIUS CAPELLA GIANNATTASSIO - 

OAB:313.000/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Impulsiono o feito, intimo as falidas, na pessoa do seu advogado 

constituído no feito falimentar (847490), Sr. Vagner Soares Sulas OAB/MT 

8455, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o pedido 

inicial, requerendo o que entender pertinente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1043166 Nr: 43079-98.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO 

PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVAD, GRADUAL- CORRETORA DE 

CAMBIO, TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS S.A, MASSA FALIDA DE 

GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A E OUTRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, 

THIAGO ALVES PALHANO, PAULO ALVES PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS DAVID ALBUQUERQUE 

BRAGA - OAB:132.306/SP, JACKSON F COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 

12.009, LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - OAB:OAB/SP 

174.894, THIAGO VINICIUS CAPELLA GIANNATTASSIO - 

OAB:313.000/SP, TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - OAB:194.583 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Impulsiono o feito, intimo as falidas, na pessoa do seu advogado 

constituído no feito falimentar (847490), Sr. Vagner Soares Sulas OAB/MT 

8455, para, no prazo de 05(cinco) dias, se manifestar sobre o pedido 

inicial, requerendo o que entender pertinente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 948895 Nr: 59589-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELECINIO BENEDITO DA COSTA, LUIZ HENRIQUE DE 

OLIVEIRA SANTOS OAB 16694

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CERÂNTOLA - 

OAB:12.738/MT, HUGO BARROS DUARTE - OAB:5373/MT, LUIZ 

HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:16.694A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1320840 Nr: 13446-37.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS & LARA LTDA - ME, DARIUS CANAVARROS 

PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIUS CANAVARROS PALMA - 

OAB:OAB/MT 7178-B, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11.242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Verifico que o presente Incidente foi formado em virtude de decisão 

proferida nos autos da Recuperação Judicial – Cód. 1138848, para 

apuração de possíveis fraudes alegadas pelo antigo Administrador 

Judicial.

II – DETERMINO que o Sr. Gestor Judiciário cumpra o item b.1) da r. 

decisão encartada às fl. 347/355 –vs, INTIMANDO-SE A RECUPERANDA 

para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, indique documentos que 

entenda necessários para instruir o presente incidente.

IV – Com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos à atual 

Administradora Judicial para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis.

V – Após, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1033266 Nr: 38249-89.2015.811.0041

 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: CREDICOM FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

ISAC DA SILVA, CLAYTON DA COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14.870/MT, 

EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1041993 Nr: 42532-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: DROGARIA DROGA CHICK LTDA, DROGASARAH 

MEDICAMENTOS LTDA EPP, MAXMED MEDICAMENTO E PERFUMARIA 

LTDA EPP, CHICK PRIME DROGARIA LTDA EPP, C.H.K DROGARIA LTDA 

-ME, DJ DROGARIA LTDA -ME, BRUNO CARVALHO DE SOUZA, GRUPO 

DROGA CHICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, UNIÃO - FAZENDA PUBLICA NACIONAL, DEISE 

REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

SANTA CRUZ LTDA, RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA, 

PREDILETA MT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO 

S/A, ADELAIDE DE ALMEIDA ORRO, DISTRIBUIDORA AUREA DE 

MEDICAMENTO, APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI, BANCO 

SANTANDER BRASIL S.A, ADELAIDE DE ALMEIDA ORRO, FANECA 

DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152305- OAB/SP, ADRIANO BIANCHINI FERREIRA 

FERNANDES - OAB:17.145/MT, ANDRÉ LUIS DO PRADO - OAB:OAB/SP 

292.974, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057-MT, EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7.341-A, 

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11099, JEAN LUÍS 

TEIXEIRA - OAB:4737/MT, JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO 

- OAB:16.289-B, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

MARIA HAYDÉE LUCIANO PENA - OAB:136.059, NATÁLIA DE LUCA 

GONÇALVES SIMÕES - OAB:, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:

 Visto.

Concedo ao administrador judicial o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

manifestar sobre os esclarecimentos prestados às fls. 4012/4015, 

requerendo o que entender de direito em defesa dos interesses da massa 

falida.

Deverá o administrador judicial, no mesmo prazo, manifestar sobre as 

certidões de fls. 4106/4108 (volume 21).

Com a manifestação do administrador judicial, voltem-me conclusos para 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1015739 Nr: 30015-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, MARCELO AVALONE, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, CARLOS EDUARDO AVALONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:684-COREC, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 0 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Cesar Ciampolini, 

julgado em 11/04/2018) (destaquei) Com efeito, não obstante a 

essencialidade dos bens, entendo que tal circunstância não autoriza a 

manutenção destes com a devedora, até o cumprimento do plano como 

pretendem as recuperandas, não se podendo olvidar que o intuito da lei de 

regência não é tutelar a recuperanda por tempo indeterminado, devendo, 

na hipótese de revelada sua inviabilidade, ser decretada sua falência, 

preservando deste modo, o que resta de seus ativos.Autorizar que a 

devedora permaneça na posse de tais bens, mesmo após a homologação 

do plano, seria, à revelia da Lei 11.101/05, inserir dentro do procedimento 

da recuperação judicial créditos que a norma colocou à margem, e o que é 

pior, sem conferir aos credores extraconcursais qualquer possibilidade de 

negociação, uma vez que, a priori, não lhes foram dada a oportunidade de 

deliberar em AGC, de modo que fircafiduciários, cuja validade não foi 

questionada, não há que se falar em direito à permanência na posse de 

bens essenciais às atividades da devedora que se restriingiu ao chamado 

“prazo de blindagem”, razão pela qual indefiro o pedido formulado pelas 

Recuperandas visando garantir a premanência da posse dos bens tidos 

como essenciais às suas atividades empresariais, até o cumprimento do 

plano de recuperação judicial homologado por este Juízo.Entretanto, 

considerando ser evidente que a retomada dos bens em questão pode 

comprometer as atividades da devedora, e que tal fato também refletirá de 

forma negativa para os credores que, acreditando na viabilidade da 

recuperanda, aprovaram o plano em AGC, AUTORIZO EM CARÁTER 

EXCEPCIONAL, com fundamento no art. 47, da Lei 11.101/05, a extensão 

do chamado stay period, a que se refere o § 4º, do art. 6º, pelo prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da publicação 

desta decisão, para que as recuperandas possam deliberar com as 

instituições financeiras sobre tais créditos extraconcursais, posto se 

tratar de direito disponível.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 978761 Nr: 13434-28.2015.811.0041

 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: COTTON KING LTDA, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOLIDER INDUSTRIA E LAMINAÇÃO DE AÇO 

S/A, BRASIL CIMENTOS S/A, CENTROPAR CONSTRUTORA LTDA, 

AGROPECUARIA MORRO DO CALCARIO S/A, TECIDOS CAPITAL LTDA 

ME, BRC CIMENTOS, CONFECÇÕES SAINT' GERMANY LTDA., PYRAMID 

CONFECÇÕES S/A, SAINT GERMAIN AGRO INDUSTRIAL S/A, 

COTTONORTH TECELAGEM E CONFECÇÕES S/A, AGROPECUÁRIA 

SANTA JULIA S/A, ETOILE TECELAGEM CONFECÇÕES LTDA, ETOILE 

TECELAGEM E CONFECÇÕES LTDA, MUNDIAL COTTON TRANSPORTES 

LTDA, ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES, JAIR ANTÔNIO DE ALMEIDA, 

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, ISMAEL BATISTA DA SILVA, COOPERTAG - 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, ALAIN ROBSON BORGES, ROYAL 

ETIQUETAS S/A, FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR, MT PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA ME, MOINHO SANTO ANTONIO S/A, INTER-SOLUÇÕES E 

PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, AQUANOVA EMPRESA DE 

MINERAÇÃO LTDA, SANTA JULIA PARTICIPAÇÕES LTDA, DE BARROS 

LTDA EPP, ANA LUCIA SAMMARCO VALARELLI, LUCIANA FLORIANO 

CHAVES FRADE, TEXTIL SAINT GERMANY LTDA, JACI FELICIANO 

MUNHOZ, ANDERSON GOMES BORGES, EURIPEDES ANTONIO FERREIRA, 

ADJALMA GONÇALVES LUIS, ALVANI FERREIRA BORGES, ALBERTO 

FERNANDES, INTER LEX CONSULTORIA EMPRESARIAL PARTICIPAÇÕES E 

SERVIÇOS S/A

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

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS 

SABO MENDES - OAB:8361/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5.932/MT, JUÇARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - OAB:4044/MT, 

SERGIO RODRIGUES DE NOVAIS - OAB:240.6778/SP

 (volume 15) são as pessoas GUIMARÃES (CPF n.º 571.108.831-91) e 

JUÇARA MARIA DOMINGOS LOTUFO (CPF n.º 175.820.671-34), com a 

consequente expedição de MANDADO DE CITAÇÃO, observando-se os 

endereços indicados à fl. 4315 (volume 22).11.1 – Em consequência, 

ainda com base na decisão que desconsiderou a personalidade jurídica 

das sociedades empresárias corrés e deferiu a penhora on line nas 

contas dos sócios diretores, acionistas, quotistas e integrantes dos 

conselhos de administração das empresas requeridas, procedi, via 

Bacenjud, a penhora on line nas contas correntes dos corréus ora 

incluídos na lide, consoante se vê da ordem de detalhamento anexo.11.2 – 

Ainda como consequência da antecipação da tutela já concedida nos 

autos, determino a averbação de cláusula de indisponibilidade dos bens 

dos corréus GUSTAVO LOTUFO GUIMARÃES (CPF n.º 571.108.831-91) e 

JUÇARA MARIA DOMINGOS LOTUFO (CPF n.º 175.820.671-34), devendo 

o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO expedir ofício aos cartórios de registro de 

imóveis de Cuiabá (MT) e Várzea Grande (MT) para fins de cumprimento 

da ordem.12 - Sobre o resultado das novas ordens de bloqueio efetuadas 

por intermédio do sistema BACENJUD nas contas dos corréus, inclusive 

nas contas dos corréus que foram incluídos na lide (GUSTAVO LOTUFO 

GUIMARÃES e JUÇARA MARIA DOMINGOS LOTUFO), tomando-se por 

base o valor do passivo estimado e declinado no processo de 

recuperação judicial, posteriormente convolado em falência (código 
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45997) (R$ 10.000.000,00), intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.Consigno que todos os 

ofícios a serem expedidos em cumprimento da presente decisão, poderão 

ser entregues ao ADMINISTRADOR JUDICIAL, a critério deste, para devido 

protocolo, com posterior comprovação nos autos, visando, dessa forma, 

conferir celeridade ao feito.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se, dando-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1049831 Nr: 46354-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIPAR ENERGIA S. A., BIPAR INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, RAS 

LOCAÇAO DE GUINDASTES LTDA - ME, BIMETAL INDÚSTRIA 

METALURGICA LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

SILVA - OAB:6.565-MT, DAIENE CRISTINA DUARTE - OAB:19.248, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, RENATA 

SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990, RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pedido de encerramento da recuperação judicial passo a tecer as 

seguintes deliberações:1 – Intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, informar se todas as obrigações 

previstas no plano que se venceram até 02 (dois) anos depois da 

concessão da recuperação judicial foram integralmente cumpridas, 

conforme estabelecem os artigos 61, caput e 63 da Lei n.º 11.101/2005, 

bem como se procede a alegação quanto a regularização do passivo 

tributário.2 – Sem prejuízo da determinação supra, a fim de conferir maior 

segurança aos credores que se sujeitam à recuperação judicial, determino 

que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO, expeça EDITAL, contendo cópia da 

presente decisão, com prazo de 15 (quinze) dias úteis, para que credores 

e interessados tenham ciência do pedido, podendo, eventualmente vir a 

Juízo alegar descumprimento do plano. 2.1 – Expedido o edital, intime-se a 

ADMINISTRADORA JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

promover sua retirada para publicação em órgão oficial, e em outro jornal 

de grande circulação, devendo, em seguida, comprovar nos autos a 

publicação.3 - Decorrido o prazo fixado no edital, sem qualquer 

manifestação, certifique-se, e encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para parecer sobre o pedido de encerramento da recuperação 

judicial.3 – Visando conferir a máxima publicidade ao presente feito, 

determino que a presente decisão seja publicada no DJE.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1304095 Nr: 9440-84.2018.811.0041

 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: MÔNICA SANTOS LIMA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

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

OAB:684-COREC, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1330013 Nr: 15637-55.2018.811.0041

 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: LUCIDIO DE SOUZA ARAGAO, 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:6565/MT, EDINALDO VALERIO MONTEIRO - OAB:3355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-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$ 11.922,39 (fl. 06-v), atualizado até 31/03/2017, tendo sido o 

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

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1331403 Nr: 15896-50.2018.811.0041

 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: ADELSON DE JESUS ZACARIAS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI EMPREENDIMENTOS

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

SILVA - OAB:6565, LÍDIA FREMING QUISPILAYA - OAB:4928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-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$ 18.289,42 (fl. 06), atualizado até 01/02/2016, tendo sido o 

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

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1331411 Nr: 15899-05.2018.811.0041

 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: SINDFARMA/MT - SINDICATO DOS BALCONISTAS E 

EMPREGADOS DE FARMACIA E DROGARIAS, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MED FORT DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825/MT

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

OAB:13.731

 Visto.

Em que pese não haja óbice ao deferimento do benefício da gratuidade de 

justiça à pessoas físicas, mediante a simples declaração de 

hipossuficiência, em se tratando de pedido formulado por pessoa jurídica, 

inexiste a presunção da condição de hipossuficiência, razão pela qual, 

deve o postulante comprovar sua incapacidade em arcar com as custas 

processuais.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que “Faz jus ao 
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benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais." (Súmula 481).

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, comprovar 

sua impossibilidade em arcar com as custas processuais ou promover seu 

recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1330664 Nr: 15763-08.2018.811.0041

 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: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, NERI JOSÉ DA 

SILVA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES - OAB:11490/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9.764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

Em que pese não haja óbice ao deferimento do benefício da gratuidade de 

justiça à pessoas físicas, mediante a simples declaração de 

hipossuficiência, em se tratando de pedido formulado por pessoa jurídica, 

inexiste a presunção da condição de hipossuficiência, razão pela qual, 

deve o postulante comprovar sua incapacidade em arcar com as custas 

processuais.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que “Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais." (Súmula 481).

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, comprovar 

sua impossibilidade em arcar com as custas processuais ou promover seu 

recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1335082 Nr: 16724-46.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERT HUBER, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

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

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

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

OAB:OAB/MT 9.229

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por ALBERT HUBER, por 

dependência aos autos da falência de COTTON KING LTDA (Processo nº 

29375-91.2010.811.0041 – Código 459997), que, conforme autoriza o §5º, 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1053179 Nr: 48002-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMEIRAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 

E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, VILA SESAMO COMERCIO VAREJISTA 

DE BRINQUEDOS LTDA, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS, EMERSON 

CHAVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

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

OAB:14485/MT, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - OAB:12291/MT, 

VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955, VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13.955-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a manifestação do administrador judicial (fl. 847), concedo o 

prazo de 30 dias úteis para a apresentação de novas datas para a 

realização da Assembleia Geral de Credores.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1063641 Nr: 52612-81.2015.811.0041

 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: VÂNIA ARAUJO SILVA, 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, CASSIA DE ARAUJO SOUZA - OAB:10921/O

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

 Intimo a parte autora para manifestar o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 467368 Nr: 34173-95.2010.811.0041

 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: TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EX 

LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:6.218/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9.779/MT, 

DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recuperação Judicial de Texas Construções e Incorporações Ltda.

 1. Intime-se a recuperanda para, em 05 dias, manifestar-se sobre a 

petição de fls. 2.191, 2.498/2.499 e 2.511/2.532, oportunidade em que 

deverá trazer aos autos a documentação requerida pela administradora 

judicial.

Decorrido o prazo assinalado, intime-se a administradora judicial para se 

pronunciar, em igual prazo, ocasião em que deverá também manifestar-se 

acerca do petitório de fls. 2.498/2.499.

2. Certifique-se se os credores Do Carmo Sarate de Campos, Durval da 

Luz, Edison Batista da Conceição, Jamil Conceição Rodrigues, João Maia 

Pinheiro, José Augusto Filho Correa, José Moura Santos, Manoel Valdir 

dos Santos, Sebastião Antônio da Silva e Wilson Coré, foram regularmente 

intimados, via de seus advogados, para se manifestarem nos termos da 

decisão de fl. 2.190.

Caso não tenha se aperfeiçoado o ato, deverá a Secretaria promover 

nova intimação.

3. Intime-se o patrono Dr. Antonio Roberto Gomes de Oliveira (OAB/MT n. 
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10.168) para, em 05 dias, apresentar procuração com poderes para 

recebimento de valores em nome dos credores Benedito Francisco da 

Silva Filho e Laurinho Gomes Pereira.

4. Por trata-se de habilitação/impugnação de crédito, deverá a Secretaria 

proceder ao desentranhamento da petição e documentos de fls. 

2.240/2.262, para que seja autuada em apartado, nos termos do art. 13, 

parágrafo único, c/c art. 10, § 5º, da LRF, substituindo-a por fotocópia, 

certificando o necessário.

5. Em resposta aos expedientes de fls. 2.175 e 2.205/2.207, oficie-se ao 

juízo da 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT informando que o 

processo de recuperação judicial foi distribuído em 12/11/2010 e, em 

decisão datada de 10/05/2012, o plano foi homologado por este juízo, 

ressaltando-se que os autos se encontram na fase de cumprimento do 

plano.

6. Defiro os pedidos de fls. 2.496 e 2.501, devendo a Secretaria anotar o 

necessário.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 750008 Nr: 1699-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO JOSÉ SENA, MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR, EX 

LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

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

OAB:6218/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9.779/MT

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

OAB:6.218/MT, VERGINIA CHINELATO - OAB:24047

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 781859 Nr: 35478-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER PEREIRA BISPO, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9779, 

NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

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

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

CHINELATO - OAB:24047, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950 OAB/MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 793181 Nr: 47271-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILTON DOS SANTOS PEREIRA, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

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

MIRANDA - OAB:9779, ELIANE DA SILVA SOUZA - OAB:9444/MT

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

OAB:6218/MT, VERGINIA CHINELATO - OAB:24047

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 793184 Nr: 47274-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÁCOMO NICOLA LEVENTI NETO, MILTON VIZINI 

CORRÊA JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

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

LTDA

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

MIRANDA - OAB:9779, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

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

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

CHINELATO - OAB:24047, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950 OAB/MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 886563 Nr: 20950-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE ALMEIDA BARROS, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, MARCO AURÉLIO BALLEN - OAB:4994/MT

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

OAB:6.218/MT, VERGINIA CHINELATO - OAB:24047

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 894282 Nr: 26075-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ALVES DE ARRUDA, MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

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

LTDA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, JOSÉIAS DA SILVA - OAB:13456-B, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 
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OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1137652 Nr: 26400-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:3611-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1176606 Nr: 42677-80.2016.811.0041

 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: VIRIATO BISPO SEABRA, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, VIRIATO BISPO SEABRA - OAB:11061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191461 Nr: 1870-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZORAIDE EPIFANIA SIGARINE, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Fernandes de Souza - 

OAB:5721/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

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

OAB:19032/MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206461 Nr: 7001-37.2017.811.0041

 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: ARNALDO SILVA MONTEIRO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:15964/MT, ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:19450/O, ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - OAB:19.130, 

FABRÍCIA BARROS DE PAIVA - OAB:11.871, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:9.899/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, THIAGO MOURA NASSER - OAB:18044

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206612 Nr: 7134-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON APARECIDO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, OSVALDO TAROCO - OAB:17.689/0-MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1212669 Nr: 9205-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS BATISTA DE SOUZA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232090 Nr: 15549-51.2017.811.0041

 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: IZAIAS DOMINGOS ALVES GONÇALVES, CLAYTON DA 

COSTA MOTTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258777 Nr: 23938-25.2017.811.0041

 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: ASSIS NOGUEIRA DA PAIXÃO, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270429 Nr: 27807-93.2017.811.0041

 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: CRISTIANE ISOTON DORO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19.952/O, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, WILKER CHRISTI 

CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274021 Nr: 29018-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Trata-se de habilitação de crédito proposta por Antonio Guilherme dos 

Santos em face de Aurora Construções e Serviços Ltda.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1176409 Nr: 42603-26.2016.811.0041

 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: JONATHAN SIQUEIRA DE OLIVEIRA, BRUNO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 10 PARK LTDA

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

OAB:9.237/MT, WALDEMAR ALVES LOPES - OAB:OAB/MT 15.337-B

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

OAB:9.237/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda, para, em 05 (cinco)dias se manifestar acerca da 

petição de fls. 128/140.

Após, vista ao Ministério Público.

Intima-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274038 Nr: 29029-96.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO GLEICON FERREIRA DOS SANTOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Trata-se de habilitação de crédito proposta por Raimundo Gleicon Ferreira 

dos Santos em face de Aurora Construções e Serviços Ltda.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1339137 Nr: 17618-22.2018.811.0041

 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: NELSON SOARES RAMOS, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO AURELIO ANTUNES DA 

FONSECA - OAB:18887/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 
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trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa 

Engeglobal Construções Ltda. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação 

de crédito deve conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor 

do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da 

decretação da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que 

no caso de crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que 

constituiu o crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), 

certidão do trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça 

especializada e certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No 

presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, 

com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os 

seguintes documentos: a) cópia da sentença (ou ata da audiência de 

conciliação, se for o caso) b) certidão do trânsito em julgado; c) 

documentos pessoais da parte autora, inclusive CTPS; d) comprovante de 

endereço. Em caso de descumprimento das determinações acima, venham 

os autos conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da 

manifestação, intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 

05(cinco) dias. Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o 

rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto IRPF e INSS); c) o valor 

do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso 

não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos 

quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu 

valor e classe. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 10 de outubro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034551-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1034551-53.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. e outras. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de 

crédito deve conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do 

crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da 

decretação da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que 

no caso de crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que 

constituiu o crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), 

certidão do trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça 

especializada e certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No 

presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, 

com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os 

seguintes documentos: a) procuração atual; b) declaração de 

hipossuficiência atual; c) cópia da sentença ou ata da audiência de 

conciliação, se for o caso; d) cálculo pormenorizado da justiça 

especializada atualizado até a data do pedido de recuperação judicial 

(19.02.2018); e) certidão de trânsito em julgado. Em caso de 

descumprimento das determinações acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na 

sequência, intime-se a Administradora Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior 

ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar 

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (exceto IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao 

Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 11 de outubro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034665-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

ODENIR DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1034665-89.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Croácia Comércio e Locadora de 

Máquinas Para Construção Ltda; - EPP. Nos termos do art. 9º da LRF, a 

habilitação de crédito deve conter, além da qualificação do 

credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial ou da decretação da falência e os documentos 

comprobatórios do crédito, que no caso de crédito trabalhista 

correspondem à cópia da sentença que constituiu o crédito (ou ata da 

audiência de conciliação, se for o caso), certidão do trânsito em julgado, 

cálculo pormenorizado da justiça especializada e certidão de crédito 

emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, verifica-se que a parte 

requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à propositura 

desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão de trânsito em 

julgado; b) comprovante de endereço. Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se a 

Administradora Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade 

na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto INSS e IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido 

de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi 

relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º 

da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao Ministério Público. 

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 

seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 11 de outubro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1025673-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RAMOS BRANDAO (ADVOGADO(A))

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (REQUERIDO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (REQUERIDO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(REQUERIDO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (REQUERIDO)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1025673-42.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito, objetivando a inclusão de 

créditos no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe 

Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outras. Nos termos do art. 

9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter a qualificação do 

credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial ou da decretação da falência, sua origem e 

classificação, os documentos comprobatórios do crédito na sua forma 

original ou autenticada. No presente caso, verifica-se que a parte 

requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à propositura 

desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) os documentos 

comprobatórios do seu crédito, na sua forma original ou cópia autenticada; 

b) memória de cálculo pormenorizada atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial (20.02.2018). Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na 

qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF pelo requerente; b) se o crédito da parte autora já foi 

relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º 

da LRF, apontando seu valor e classe; c) juntar 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 presente. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002965-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (IMPUGNANTE)

FERNANDO DENIS MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1002965-95.2018.811.0041 Vistos. Compulsando 

os autos, observo que a guia de recolhimento de custas de id. 11857924 

não se refere a este processo. Assim, intime-se a parte autora para 

promover o recolhimento das custas processuais atinentes a este feito em 

05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cuiabá, 11 de 

outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023148-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

DEODETE FATIMA PINHEIRO SOARES (AUTOR(A))

GRACIANA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEONTINO PINHEIRO DA SILVA (RÉU)

NEIDE MARIA DA FONSECA PINHEIRO (RÉU)

MARCOS PAULO MOURA FONSECA (ADVOGADO(A))

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023148-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GRACIANA SOARES DA SILVA, 

DEODETE FATIMA PINHEIRO SOARES RÉU: DEONTINO PINHEIRO DA 

SILVA, NEIDE MARIA DA FONSECA PINHEIRO Decisão em pdf. CUIABÁ, 04 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1021879-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO MIRANDA (ADVOGADO(A))

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(AUTOR(A))

ALEXANDRA MARTINS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS (ADVOGADO(A))

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO UNIAO DA VITORIA (RÉU)

DJALMA CUNHA MARTINS FILHO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1021879-81.2016.8.11.0041. AUTOR(A): PORTO SEGURO NEGOCIOS, 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA RÉU: MOVIMENTO UNIAO DA 

VITORIA Vistos. Em razão do lapso temporal já transcorrido desde a 

derradeira manifestação do autor, intime-se o requerente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, informe e manifeste-se quanto ao prosseguimento 

do feito. Às providências. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de setembro de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 867452 Nr: 7511-55.2014.811.0041

 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: CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA, RODERIAN & CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA MARIA SILVA LEANDRO 

- OAB:20356N-PR, DOROTEU TRENTINI ZIMIANI - OAB:18804/PR, 

EDILSON LUIZ ZIMIANI CABRAL - OAB:25012/PR, MARA RUBIA 

COSTA NETO OLIVEIRA - OAB:27825/PR, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:MT 11.063/B, VALDECIR PAGANI - OAB:16783/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18100, ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - 

OAB:18287, ANTONINO MOURA BORGES - OAB:839/MS, IRAJÁ 

REZENDE DE LACERDA - OAB:11.987/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:2.492/MT

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

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 
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termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 732354 Nr: 28529-40.2011.811.0041

 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: ALVARO NAVARRO, ANDERSON FERNANDO 

GRANDINI, ALCIDES VENCESLAU, CLÁUDIO GOLICZESKI, JOSÉ 

KOTOVICZ, LINDOMAR ANTUNES FRANCO, GERALDO LOMBARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO BARBATO, ANA CANDELÁRIA 

VELLINI BARBATO, LUIZ VELLINI, FRANCISCO DOMINGUES GARCIA, 

ANTONIA VELLINI DE ANDRADE, IRANI SEISCENTOS VELLINI, JOÃO 

RODRIGUES DE ANDRADE, JOÃO LUIZ CAMPANA DE MORAES, 

EDIVALDO DOMINGUES VELLINI, APARECIDA VELLINI DOMINGUES, 

ELIZABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES, CESAR E ANGELO VELLIN, 

APARECIDA PERES VELLINI, VITALINO MARCUZZO, COLONIZADORA 

TERRANORTE LTDA, MAIKA COLONIZAÇÃO LTDA, SÉRGIO LUIZ 

DADONA, CLAUDIA ANDREIA HOYO DE BIAGI DADONA, CRISTIANE 

BULGARELLI PADOVANI, MARIA DE LOURDES VELLINI MARCUZZO, 

CELSO FERNANDES PADOVANI, LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI, 

JOSÉ LUCAS DE SOUZA, ELZA PEREIRA DE SOUZA, FRANCISCO FLÁVIO 

VITORINO, CELSO PADOVANI E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:9.667-B, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9982-B, JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB:5347-B

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

EMBARGANTE PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação no prazo de 15 dias, conforme decisão de fl. 233. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1081191 Nr: 2117-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARMES DE SOUZA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANCELMO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PAULO DE 

SOUZA - OAB:5301-MT, LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - 

OAB:12366-B, NILSON ARRUDA PINTO - OAB:2.425-MT

 Vistos.

1. Em que pese a decisão de fl. 434, já declarei a minha suspeição para 

atuar nesses autos, conforme fl. 386.

2. Desta feita, remeta-se os autos ao juízo substituto.

Cuiabá, 5 de outubro de 2018.

Adriana Sant’Anna Coningham

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 453286 Nr: 25198-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO CARVALHO TELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ JOSÉ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CÉSAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento ao disposto no item 9.1.1 e 

9.1.2, do Provimento 56/2007 - CGJ, procedo à intimação da Parte Autora 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, manifestar-se sobre o (s) 

pedido(s) e documento(s) de fls. 195 a 196. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1042785 Nr: 42878-09.2015.811.0041

 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): JORZIMAR BARBOSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS VINICIUS MARANGONI - 

OAB:1981, 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, GREGORI ESTEFANO ZAGONEL DE PAULA - 

OAB:17.731-E/MT, HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - OAB:15212-E, 

ISABELLY FORTUNATO - OAB:58816, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA 

- OAB:15977E, Maria José Leão - OAB:5.031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA 

TREVISAN - OAB:7.573 OAB/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:57596 e 12.233, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, 

SOÉLITA DAYANE MARTINS SILVA LADESLAU DA CRUZ - 

OAB:18.204-O/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do item 1 da Ordem de Serviço 

nº 001/2018 deste Juízo, INTIMO A PARTE Embargada para se manifestar 

quanto aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 1.023 CPC. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 732796 Nr: 29002-26.2011.811.0041

 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: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AUGUSTO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - 

OAB:12866, MARCUS CESAR MESQUITA - OAB:5.036, MARILZA DE 

CASTRO BRANCO - OAB:17146, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, 

PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742, GABRIEL STAUT ALBANEZE - OAB:15521, JOSÉ 

CARLOS GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de dilação do prazo formulado pela parte ré, tendo em 

vista a complexidade e extensão do laudo pericial, vez que formulado 

antes do transcurso do prazo fixado, cumprindo desta forma o disposto 

no artigo 139, VI do CPC.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

3. INTIMO as partes, VIA DJE, desta decisão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1013784-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

NOEMIL ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON SILVA NUNES (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Considerando a minha 

convocação para participar da força-tarefa, conforme Portaria 

67/2018-CGJ, para cumprimento de atos processuais na 1° e 2° Varas da 
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Comarca de Paranatinga/MT no período de 08 a 11 de Outubro REDESIGNO 

a audiência de justificação para o dia 29/10/2018 às 13h30min. Cuiabá, 5 

de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011924-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA VILODRES (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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, para manifestarem acerca da certidão 

de Id. 15887679 postulando o que entender de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010018-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDSEY NUNES QUIRINO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019784-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

BRUNO RAFAEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014662-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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 estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011286-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE SA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 13892452 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014434-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JORGE RAMIRES (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002480-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

RENATO CHAGAS MACHADO (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012342-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA (AUTOR(A))

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 34 de 728



do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004149-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004128-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013771-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

EVANDRO RODRIGUES MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010084-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

EDIR DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016234-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL (AUTOR(A))

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

CELSO ALVES PINHO (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, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação com pedido de RECONVENÇÃO e documentos juntados aos 

autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010028-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014694-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014515-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA 

(REQUERENTE)

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011149-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 
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as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009965-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MENDES MOREIRA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034638-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. RIQUETTI TRANSPORTE - ME (AUTOR(A))

FERNANDO MARCIO VAREIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO F BORGES - EPP (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034638-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

A. RIQUETTI TRANSPORTE - ME RÉU: SEBASTIAO F BORGES - EPP, 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Não verifico nos autos o 

respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim 

sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento 

das custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às 

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034466-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS JM LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WORKER CARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034466-67.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS JM LTDA REQUERIDO: 

WORKER CARD ADMINISTRADORA DE COVENIOS LTDA 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 redistribuição da presente missiva 

a este Juízo. A deprecata não está acompanhada de cópia da inicial, e 

demais requisitos do art. 260, II do CPC. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante a redistribuição da presente deprecata a este Juízo, bem como 

solicite-lhe o envio dos documentos necessários (petição inicial, 

documentos e despacho inicial), no prazo de 30 (trinta) dias, visando a 

regular citação do requerido, sob pena de devolução (art.267, I do CPC). 

Transcorrido o referido prazo, certifique e na hipótese de inércia, 

devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, independente de nova 

determinação. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034334-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO (ADVOGADO(A))

CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034334-10.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. 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 redistribuição da presente 

deprecata a este Juízo. A presente deprecata tramita sob a égide da 

gratuidade, não havendo, assim, incidência do disposto no parágrafo 

único do art. 388 da CNGC. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

presente como mandado, após, cumprida a finalidade, devolva-se à 

Comarca de origem. Às providências. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034170-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DOS SANTOS LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034170-79.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUSTAVO DOS SANTOS LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Ante o petitório de id. 1334126, intime-se os 

peritos Dr. George B. Alves (CRM 5000-MT) e Gleisson Oscar Libardi 

(CRM 7017-MT)para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), 

esclarecerem a lesão apontada na perícia médica acostada no id. 

11849161, vez que os documentos colacionados aos autos indicam 

FRATURA DO 4° DEDO DA MÃO ESQUERDA. Após, intimem-se as partes 

para se manifestarem acerca da complementação do laudo pericial no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001359-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA BRAZALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001242-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (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, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007589-90.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA (ADVOGADO(A))

TADEU TREVISAN BUENO (ADVOGADO(A))

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA MARIA FURIA VIANNA (RÉU)

FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO (RÉU)

ALEX ANDRE FURIA VIANNA (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 801879 Nr: 8317-27.2013.811.0041

 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: CLEIDE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO JUNIOR SAKUMA VILLALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B, WANDER BERNARDES - OAB:15.604 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Houve esclarecimento ao requerido de que o prazo de contestação é de 

15 (quinze) dias, e passará a fluir a partir do dia 11.10.2018 e encerrará 

no dia 06.11.2018.

Transcorrido o prazo de contestação, certifique o necessário.

O autor deverá impugnar eventual contestação e documentos 

apresentados, a partir do dia 08.11.2018, ao que o prazo para impugnação 

encerrará no dia 04.12.2018.

Na sequência devem as partes ser intimadas para especificar provas e 

apontar pontos que entendem controvertidos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, remeta-se os autos à conclusão, devidamente certificada as 

intercorrências, para análise e decisão, inclusive avaliação da 

possibilidade de julgamento da lide no estado em que se encontra.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922800 Nr: 45126-79.2014.811.0041

 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: ALTAIR BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., M. GARZON 

EUGÊNIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE STROHMEYER 

GOMES - OAB:8535/DF, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JÚNIOR - 

OAB:12.203/MS, MUNIR MARTINS SALOMAO - OAB:20383/O

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). LUDOVICO ANTONIO MERGHI - OAB: 905-A/MT, para 

que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a esta 

secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824864 Nr: 30903-58.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DO CARMO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS 

LTDA, HERMELINO ALVES NETO, RAFAELITO ALVES, JANE CORRÊA DE 

ARRUDA, LAUZINDA LOSCHIAVO ALVES, MERY ALVES LEITE, DEOLINO 

ALVES DA SILVA FILHO, LAUZINDA ALVES, BRUNO LUIS RANGEL 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10.209

 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, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775680 Nr: 28941-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BRUNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943, MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - 

OAB:4652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 843733 Nr: 47625-70.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/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, por seu(s) advogado(s), via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados bancários necessários à expedição do Alvará, 

sob pena de arquivamento dos autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779558 Nr: 33032-70.2012.811.0041

 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: SUELI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS 
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LTDA, MARCELO CEZAR CICUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - 

OAB:6.270/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 (...) Assim sendo, intime-se a aludida perita para apresentação do laudo 

pericial e/ou início dos trabalhos e consequente apresentação do laudo no 

prazo de 20 (vinte) dias.Proceda-se a intimação da perita por email e 

telefone, solicitando-lhe urgência por se tratar de processo incluso na 

Meta 02/2018-CNJ.Proceda-se liberação do alvará dos honorários periciais 

do Dr. Luiz Augusto Pereira Inez de Almeida.Proceda-se a liberação de 

50% dos honorários periciais da Dra. Aneris Getsos Colla, devendo o 

valor remanescente ser liberado com a apresentação do laudo.Após a 

apresentação do laudo, intime-se as partes para que manifestem-se e em 

seguida venham-me os autos conclusos.Às providências . 

Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1134591 Nr: 24914-66.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO JOSE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S.A

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24.051-A, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Cód. 1134591

Vistos

 Em decisão saneadora de fls. 200/204 houve deferimento da produção de 

prova pericial.

 O perito apresentou proposta de honorários às fls. 212/214. A requerida 

impugnou a proposta de honorários (fls. 218/221).

É o necessário relato. Decido.

A impugnação apresentada pela requerida é lastreada em situações 

similares em que o valor dos honorários foram arbitrados em valores 

inferiores aos pleiteados pela empresa nomeada para realizar a perícia.

Noto, que apesar da complexidade da perícia é certo que o valor apontado 

na proposta – R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) se revela 

elevada frente aos honorários fixados em situações análogas.

Assim sendo, reduzo e homologo o valor dos honorários periciais ao 

patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), determinando que o requerido 

efetue o depósito dos referidos honorários periciais no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão da prova e aplicação analógica do 

estabelecido pelos arts. 231 e 232 do CC.

Havendo o depósito, cumpra-se o já determinado na decisão de fls. 

200/204, intimando-se o perito para dar início aos trabalhos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 817124 Nr: 23561-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MXDS, PRDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GD, ESMDO

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

OAB:12.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1115903 Nr: 16980-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 885665 Nr: 20274-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO JOAO DE SOUZA JUNIOR

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Processo n°20274-88.2014.811.0041 Código: 885665

Vistos e etc.

A perícia foi determinada à p. 46, verso, com a nomeação do médico Flávio 

de Melo.

Intime-o para designação da perícia.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2016.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 880811 Nr: 17301-63.2014.811.0041

 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: ANTONIO ROCHA VITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: suzimaria maria de souza 

artuzi - OAB:14231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/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 15 (QUINZE) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 113267 Nr: 3487-67.2003.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME, JOSÉ 

GUILHERME JÚNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONAI - 

OAB:4.266/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1073812 Nr: 57021-03.2015.811.0041

 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 GUSTAVO LOPES PEREIRA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 889964 Nr: 23191-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDCOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEFERINO E SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 401693 Nr: 33894-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEL ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO BARON - 

OAB:47267, RICARDO ANDRAUS - OAB:OAB/PR 31.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 382261 Nr: 18696-66.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA PADILHA DE MOURA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS CICERO DE SÁ - 

OAB:12.569 MT, JOSÉ APARECIDO MARTINS JUNIOR - OAB:12.375-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 716684 Nr: 10722-07.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJB SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, ELY MACHADO DA SILVA - OAB:9.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3329

 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.: 1128063 Nr: 22177-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA FERNANDA DOS SANTOS

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059342 Nr: 50683-13.2015.811.0041

 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: WENDERSON APARECIDO DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14.994-A

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 
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sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914402 Nr: 39778-80.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VATICANO, SANTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR VALIM DE MELO JUNIOR, 

ROSÂNGELA DIAS DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEVAN PIETRO GOMES 

LUZARDO PIZZA - OAB:19.679-O, JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:15750-A

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, impugnar a CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1262688 Nr: 25317-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EASY HOTEL E EVENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, JANE STELLE BECA SANTOS - OAB:23.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111

 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, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1086848 Nr: 4648-58.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIOMAR FALEIRO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1171825 Nr: 40925-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMARA DE SOUZA MOURA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S DE OLIVEIRA - 

OAB:19174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 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 voluntário da condenação 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302498 Nr: 14325-30.2007.811.0041

 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: LUIZ RICARDO BARROS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA PAREDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE MATTOS ANFFE - 

OAB:8754, Rogério Naves da Silva - OAB:13663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 Desarquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 302498 Nr: 14325-30.2007.811.0041

 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: LUIZ RICARDO BARROS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA PAREDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE MATTOS ANFFE - 

OAB:8754, Rogério Naves da Silva - OAB:13663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada às fls. 212. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

O requerimento do exequente deve atender o art. 524 do NCPC:

“Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.”

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

218, § 3º), acostar aos autos planilha demonstrativa de atualização do seu 

crédito.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 844935 Nr: 48716-98.2013.811.0041

 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: LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

 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

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (31.01.2013) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa.No que tange os 
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honorários periciais, expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial, 

conforme conta bancária declinada à fl. 193.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 10 de Outubro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1074569 Nr: 57366-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIDE FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE SONEMAR FERREIRA SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito da causa, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão constante da inicial, e condeno a requerida Viviane Sonemar 

Ferreira Severo ao pagamento de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e 

cinquenta reais) a título de danos materiais, acrescidos de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43, 

STJ).De igual modo, condeno a ré ao pagamento de danos morais no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - 

Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação.Condeno ainda, ao pagamento de danos estéticos no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54, STJ).Por fim, condeno a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de Outubro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1047216 Nr: 45018-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON GERALDO GONÇALVES SALES

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

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

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo n° 45018-16.2015.811.0041

Código 1047216

Vistos.

Intime-se o exequente se para manifestar acerca do cumprimento 

espontâneo da sentença (fls. 124/129), e em caso de discordância 

colacione aos autos cálculo demonstrativo discriminado e atualizado da 

quantia que entenda devida no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3°).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730830 Nr: 26917-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA BISSOLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE PEREIRA BARROS 

PERROT - OAB:10.757/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Defiro, ainda, a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado segue em 

anexo.

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, inclusive, sobre o resultado da consulta ao RENAJUD, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de possível levantamento de eventual restrição que tenha 

sido lançada no sistema RENAJUD.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 855457 Nr: 57895-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA, 

CLEVER DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - 

OAB:13.786MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Vistos etc. Diante da certidão do fl. 180, e da ausência de manifestação 

do executado DEFIRO o pedido de penhora on-line (id. 12198077), tendo 

em vista o disposto nos artigos 835, I e 854, ambos do NCPC, bem como o 

que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

por meio do disposto no art. 512 da CNGC.Expeça-se a necessária ordem 

de bloqueio ao Sistema Bacenjud no valor mencionado de fl. 184, ou seja 

R$ 14.478,58 (quatorze mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta 

e oito centavos), acrescidos da multa e honorários em 10% conforme o 

disposto no §1º, do artigo 523, do CPC, perfazendo um montante de R$ 

17.374,29 (dezessete mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e nove 

centavos).Havendo bloqueio de valores suficientes para satisfação do 

crédito, comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, 

na forma como determina o art. 7º, parágrafo 1º, da Resolução n. 

015/2012/TP do TJ/MT, devendo ainda ser observado o que determina o 

art. 515 da CNGC: “Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição 

financeira, o magistrado, utilizando-se de procedimento próprio disponível 

no sistema Bacen Jud, determinará a transferência para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores 

que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854).§ 1º Realizado o bloqueio de 

numerários, o magistrado indicará, no campo “instituição financeira” [1], a 

opção “Outros”, abrindo-se o campo para apresentação do CNPJ do 

Banco de destino. (...) E, em caso negativo, intime-se o exequente para se 

manifestar, nos termos do art. 829, §3º do NCPC para indicar bens 

passíveis de penhora no prazo de 5 (cinco) dias.Expeça-se, 

imediatamente, a necessária ordem de bloqueio ao sistema 

BacenJud.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954176 Nr: 2156-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FABIANO PENHA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 (...) Não pode a impugnante apoiar-se no argumento de que a busca da 

verdade real transcende a fase processual adequada para a formalização 

das provas, pois não se trata de fato novo; portanto: descabida a 

pretensão da impugnante.Ante todo o exposto, REJEITO o incidente de 

exceção de pré-executividade de fls. 113/141. Deixo de arbitrar 

honorários, pois pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de não ser 

cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de 

pré-executividade rejeitada.Intime-se o exequente para que apresente 

planilha atualizada do débito exequendo e impulsione o feito, no prazo de 

10 (dez) dias.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1033156 Nr: 38171-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY PEREIRA DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 (...) Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se o respectivo 

alvará ao perito judicial, conforme informações à fl. 65.Sem prejuízo, 

expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 142. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Com a 

expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 908554 Nr: 35867-60.2014.811.0041

 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: HORACIO GLADISTONE LIMA PERIM

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Processo n° 35867-60.2014.811.0041

Código 908554

Vistos.

Considerando a data de protocolo do petitório de fls. 132/133, intime-se a 

requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais no prazo de 

5 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), sob pena de PENHORA.

 Ressalvo que caso a executada não cumpra ao determinado no prazo 

legal, ser-lhe-á aplicada multa por litigância de má-fé.

Após concluso para análise do pedido de fls. 139.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 711185 Nr: 4210-08.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. A. M., SOLANGE ALVES PEREIRA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n° 4210-08.2011.811.0041

Código 711185

Vistos.

Considerando que o requerente atingiu a maioridade civil, defiro o pedido 

de fls. 201.

Intime-se o exequente para que informe os dados bancários, empós 

expeça-se o respectivo alvará para liberação dos valores depositados 

nestes autos. Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado 

o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 

03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1024455 Nr: 34071-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUELES GONÇALVES RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Processo n° 34071-97.2015.811.0041

Código: 1024455

Vistos.

Diante da divergência dos valores apresentados, remetam-se os autos à 

Contadoria deste Juízo para elaboração do cálculo nos moldes da 

sentença de fls. 133/136, observando-se também o acórdão do TJMT e os 

depósitos realizados pela requerida (fl. 195 e 230).

Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestarem acerca 

do cálculo apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

incontroverso, conforme dados bancários declinados à fl. 221. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 802516 Nr: 8981-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DIESEL, LEONI MARIA DIESEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CELIA FATIMA DIAS DOS REIS, 

EDILSON ANTONIO DOS REIS, KACIANA DIAS DOS REIS, PÂMELLA 

CECILIA DIAS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR FERREIRA LEITE - 

OAB:20.728, JENNYFER DE CASTRO TENCA - OAB:14.784, WEUDYS 

CAMPOS FURTADO - OAB:14700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE DOS SANTOS CRUZ 

- OAB:13552

 Vistos.(...).NO QUE DIZ RESPEITO AO PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, em razão da alegação da parte exequente de suposta 

existência de saldo credor remanescente, INDEFIRO-O, ao passo que o 

cálculo demonstrativo de atualização de débito não se afigura escorreito, 

por não ter considerado os demais depósitos judiciais realizados nos 

autos nos meses seguintes a fevereiro de 2018, motivo pelo qual 

DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA 

ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DEMONSTRATIVO DE ATUALIZAÇÃO DO 

DÉBITO EXEQUENDO, DEVENDO SER OBSERVADO PARA TANTO OS 

DEPÓSITO JUDICIAIS REALIZADO, SEGUNDO DEMONSTRA O EXTRATO 

DA SUBCONTA JUDICIAL VINCULADA.Por fim, quanto aos petitório de fls. 

413 e 415, DEFIRO o levantamento das importância depositadas em Juízo, 

até o mês de setembro de 2018, uma vez que corresponderiam à 

importância reconhecida como devida até junho de 2017 acrescida dos 

consectários legais desde então (fl. 400), devendo ser expedido o 

competente alvará judicial em favor do advogado da parte exequente (fls. 

14 e 401), constando os dados bancários informados, como requerido (fl. 

415), OBSERVADO O DECURSO DOS PRAZOS EXIGIDOS PARA 

TANTO.Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1134216 Nr: 24794-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL 

EIRELE-ME, GESCINELDA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE PAIVA PINTO - 

OAB:6.220

 (...).Analisando detidamente a decisão, não verifico a existência de 

nenhum vício.Isto porque, o artigo 87 do CPC é claro ao estabelecer 

que:Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos 

respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.§ 1o A 

sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no 

caput.(...)Assim, nota-se que os vencidos respondem proporcionalmente 

pelas despesas honorárias, desta maneira, o pagamento pela parte 

autora, se dará de forma proporcional a cada um dos réus(...).Desta feita, 

REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho a sentença 

incólume.Caso haja a interposição de recurso de apelação pela parte ré, 

intime-se a parte autora para apresentar suas contrarrazões, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do 

artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça 

para apreciação da interposição recursal.Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 05 de outubro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 392791 Nr: 28227-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS LEVENTI DUARTE, EDENIR PAIM NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Vistos.

Informe a parte executada Itaú Unibanco Veículos Administradora de 

Consórcios Ltda. os seus dados bancários, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Informados os dados solicitados, cumpra a sentença de fls. 330-331, caso 

contrário, arquive-se.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1046970 Nr: 44859-73.2015.811.0041

 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: GETULIO ALVES CAVALCANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

SILVA - OAB:8184-A

 (...) Desta feita, intime-se a requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC.O laudo deverá 

ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). 

Após, voltem-me conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 344789 Nr: 14829-02.2008.811.0041

 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: EDEMIR JOSÉ DAS NEVES, LUCIMAR FIGUEIREDO 

SAMPAIO DAS NEVES, LEONICE MOREIRA DA SILVA, MÁRIO LUIS D. 

SIGARINI, NILZA PEREIRA DOS SANTOS, NORMÉLIA GONÇALVES DE 

FIGUEIREDO, REGI APARECIDA DA SILVA, SEBASTIÃO EVANGELISTA, 

RONICLEI CESO FERNANDES, ROSIVAM BATISTA MARINHO, ROZIMEIRE 

NOGUEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO 

SAÚDE S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB:7.701 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS - 

OAB:27215/SP, NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713/SP

 Vistos.

Aguarde-se o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 

1010428-17.2018.811.0000, consoante "decisum" de fls. 844.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405406 Nr: 36962-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO ARRUDA ROCHA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Pretendido pela parte devedora o cumprimento espontâneo da obrigação 

estampada no título executivo judicial com o oferecimento do valor que 

entendia devido mediante o depósito judicial de fl. 256, a parte credora 

manifestou a sua concordância à fl. 260, requerendo a extinção do 

processo em razã da satisfação da obrigação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Com efeito, verifica-se dos autos a satisfação pela parte devedora da sua 

obrigação, nada mais havendo a ser requerido.
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Posto isto, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC.

Expeça-se o competente alvará em favor do advogado da parte credora 

(fl. 20), constando os dados bancários informado no requerimento de fl. 

260, observando-se o decurso dos prazos exigíveis para tanto.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779548 Nr: 33022-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI PAES DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EMILIA APARECIDA DE A. SILVA - OAB:25524/O, 

LETICIA DA COSTA ELIAS - OAB:23120/O, MARIA MADALENA 

CERQUEIRA DE SOUZA - OAB:22924/O

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

OAB:3056/MT

 Vistos.

A parte devedora, pretendendo o cumprimento espontâneo da obrigação 

estampada no título executivo judicial, ofereceu o valor que entendia 

devido, mediante o depósito judicial de fl. 141.

Instada (fl. 143), a parte credora manifestou a sua discordância às fls. 

144-145, requerendo o levantamento do valor incontroverso e a intimação 

da parte executada para cumprir a obrigação mediante o depósito judicial 

do valor que apontou.

Intimada (fl. 146), a parte executada depositou a diferença à fl. 154.

Instada, novamente, a parte exequente requereu o levantamento do valor 

complementar depositado e o prosseguimento do feito de suposto valor 

remanescente não especificado (fl. 158).

É o relatório. Fundamento e decido.

Com efeito, verifica-se dos autos a satisfação da obrigação estampada no 

título executivo judicial, nada mais havendo a ser requerido, mormente pelo 

fato do depósito da diferença ter sido em valor superior ao pretendido pela 

parte exequente à fl. 155.

Posto isto, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do NCPC.

Expeça-se o competente alvará em favor do advogado da parte 

exequente (fl. 14), constando os dados bancários informados no 

requerimento de fl. 158, observando-se o decurso dos prazos exigíveis 

para tanto.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 738267 Nr: 34827-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUCIO DE CARVALHO, APARECIDA DE 

FÁTIMA BRIGATO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT, SEBASTIÃO GREGÓRIO DA SILVA - OAB:1752/MT

 Vistos.

Os autos vieram-me conclusos para despacho no petitório de fl. 183.

Em consulta ao sistema SisconDJ foi possível constatar que a respectiva 

subconta apresenta nesta data o saldo equivalente a 06 (seis) parcelas, 

correspondentes às parcelas décima a décima-quinta.

Existem, ainda, 02 (dois) comprovantes de depósitos correspondentes à 

décima-nona e vigésima parcelas, as quais devem ser vinculadas a estes 

autos.

Desta feita, defiro o pedido de levantamento do valor depositado nos 

autos, devendo ser expedido o competente alvará em nome do advogado 

dos exequentes (fl. 10), constando os dados bancários informados à fl. 

183, observado o decurso dos prazos para tanto.

Sem prejuízo, comprove a parte executada os depósitos correspondentes 

à décima-sexta a décima-oitava parcelas, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo acima, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 62538 Nr: 3297-41.2002.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR FARINA, VALTER BENEDITO 

RIBEIRO PIRES, REINALDO SILVEIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Silveira Bueno - 

OAB:16392/GO, REINALDO SILVEIRA BUENO - OAB:3347-A/MT

 Vistos.

Proferida a sentença de fls. 25-27, foi requerido o seu cumprimento às fls. 

30-32, deferido à fl. 35.

A parte executada manifestou-se às fls. 141-143, dando-se por intimada, 

reconhecendo a obrigação e propugnando a sua satisfação, mediante o 

pagamento de uma entrada no valor equivalente a 30% (trinta por cento) e 

a diferença em 06 (seis) parcelas iguais, mensais e consecutivas, 

devidamente atualizadas, o que levou a efeito às fls. 144-162, conforme 

comprova o extrato de fls. 163-165, na forma prevista no artigo 916 do 

NCPC.

Instada, a parte exequente manifestou-se à fl. 167, limitando-se a requerer 

o levantamento dos depósitos efetuados.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido, ao passo que, embora o pagamento parcelado na forma do 

artigo 916 do NCPC, seja cabível somente no caso de execução de título 

executivo extrajudicial, a parte exequente, intimada, limitou-se a requerer o 

levantamento dos valores depositados, sem fazer qualquer ressalva.

Desta feita, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo o cumprimento de 

sentença, nos termos dos artigos 526, § 3º, e 924, inciso II, do NCPC.

Expeça-se o competente alvará, em favor da sociedade advocatícia de 

que são sócios os advogados da parte exequente (fls. 37, 82, 89 e 140), 

comstando os dados bancários informados na petição de fl. 167, 

observado o decurso dos prazos exigídos para tanto.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1050237 Nr: 46542-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUZI ALVES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 15457

 (...).Analisando detidamente a decisão, verifico que razão assiste ao 

embargante, vez que o patrono da parte autora não estava cadastrado no 

sistema Apolo, fato este que ensejou em intimação do antigo patrono, o 

que gerou a extinção do feito por não recolhimento das custas judiciais, 

conforme intimação de fls. 113. Com essas considerações, ACOLHO os 

embargos de declaração para anular a sentença de extinção de fl. 116, ao 

que determino ao exequente o recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.Luiz Octavio O. 
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Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 315491 Nr: 19702-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABA PLAZA SHOPPING, CONDOMINIO CIVIL DO 

PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICE E VERSA MODAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ LESSI RABELLO - 

OAB:93423/SP

 (...).Analisando detidamente a decisão, não verifico a existência de 

nenhum vício. Isso porque, o cumprimento de sentença é uma nova fase 

do processo e no caso em tela, o feito foi extinto por desistência da parte 

autora, com consenso da requerida, ou seja, a extinção ocorreu por 

desistência da embargante e não por homologação de acordo entabulado 

entre as partes, situação em que este juízo não fora informado acerca dos 

termos do aludido acordo, portanto cabível a condenação por despesas e 

custas processuais conforme artigo 485, § 2° do CPC.Na verdade, a parte 

embargante pretende a modificação da decisão, sendo a via dos 

declaratórios inadequada para tanto.(...))Assim, os presentes embargos 

declaratórios não comportam acolhimento por não haver no julgado os 

vícios apontados.Desta feita, REJEITO os presentes embargos de 

declaração.Mantenho a sentença incólume. Caso haja a interposição de 

recurso de apelação pela parte ré, intime-se a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de 

outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820425 Nr: 26666-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTONIO GROSSI, LUCIA LOVERDE 

GROSSI, SOFIA MARIA GROSSI MEIRA, JORGE LUIZ GROSSI, ESPÓLIO DE 

CAROLINA SOCOLOWSKI, NELSON SOCOLOWSKI, MARIA ZARAMELLA 

DA SILVA PEREIRA, ANA TERESA PEREIRA ANTUNES, NEY DA SILVA 

PEREIRA, ERALDO DA SILVA PEREIRA, ESPÓLIO DE ENIO DA SILVA 

PEREIRA, JANUÁRIO SOCOLOWSKI, EVA BRASILINA BILIATO, ESPÓLIO 

DE HOLDRADO FRANCISCO PEREIRA, REINALDO FRANCISCO PEREIRA, 

JACIR PERUZZOLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 (...)Com efeito, os embargos declaratórios merecem ser acolhidos, uma 

vez que este Juízo ao afastar o índice de poupança e determinar a 

incidência do INPC como indicativo de correção monetária, omitiu-se 

quanto a incidência dos expurgos inflacionários dos planos subsequentes. 

Não obstante a isso, a questão foi pacificada pelo Colendo Supremo 

Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1314478, 

representativo de controvérsia.Ademais, a questão foi inclusive objeto do 

julgamento do recurso de Agravo de Instrumento de fls. 341/372 pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, conforme anexo, sobre o qual pende o 

julgamento do Recurso Especial perante o Colendo Supremo Tribunal de 

Justiça.Com essas considerações, ACOLHO os embargos declaratórios 

para sanar o vicio de omissão, determinando que, por ocasião da 

preclusão das questões apreciadas na decisão de fls. 332/337, ao 

aplicar-se o INPC que seja observado os expurgos inflacionários dos 

planos subsequentes, mediante aplicação dos seus respectivos índices, 

conforme pacificado pelo colendo Supremo Tribunal de Justiça no Resp. 

1314478.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2018. Luiz 

Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 436097 Nr: 14659-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA BALBINO DE MORAES, LOURDES CLARINDO DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE AMAURI SILVERIO DE PAES, ANTONIO TEIXEIRA 

DOS SANTOS FILHO, ASAEL MORENO HENRIQUE, FRANCISCO DE 

OLIVEIRA GERALDO, LAURENTINO MARTINHO, LUIZ FERNANDES 

FERREIRA, MARIA DE LOURDES CASTRECHINI, POLEM GONAIVES DA 

SILVA GERALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 (...)Com efeito, os embargos declaratórios merecem ser acolhidos, uma 

vez que este Juízo ao afastar o índice de poupança e determinar a 

incidência do INPC como indicativo de correção monetária, omitiu-se 

quanto a incidência dos expurgos inflacionários dos planos subsequentes. 

Não obstante a isso, a questão foi pacificada pelo Colendo Supremo 

Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1314478, 

representativo de controvérsia.Ademais, a questão foi inclusive objeto do 

julgamento do recurso de Agravo de Instrumento de fls. 392/413 pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, conforme anexo, sobre o qual pende o 

julgamento do Recurso Especial perante o Colendo Supremo Tribunal de 

Justiça.Com essas considerações, ACOLHO os embargos declaratórios 

para sanar o vicio de omissão, determinando que, por ocasião da 

preclusão das questões apreciadas na decisão de fls. 374/377, ao 

aplicar-se o INPC que seja observado os expurgos inflacionários dos 

planos subsequentes, mediante aplicação dos seus respectivos índices, 

conforme pacificado pelo colendo Supremo Tribunal de Justiça no Resp. 

1314478.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2018. Luiz 

Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128097 Nr: 22200-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR FERREIRA ALMANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n. 22200-36.2016.811.0041

Código 1128097

 Vistos

Após a remessa dos autos à Contadoria, restou verificada o saldo 

remanescente no valor de R$128,43 (cento e vinte e oito reais e quarenta 

e três centavos), conforme à fl. 189.

 Intimadas as partes para manifestarem, a parte autora concordou com o 

cálculo e requereu o cumprimento da obrigação, já a requerida deixou 

transcorrer o prazo para manifestação de acordo com a certidão de fl. 

192.

 Diante do exposto, homologo o cálculo elaborado pela contadoria (fl. 189), 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

 Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 942254 Nr: 55919-77.2014.811.0041

 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: ALVERI SIMONI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n. 55919-77.2014.811.0041

Código 942254

Vistos.

Cumpra-se integralmente a sentença de fls. 126/127, de maneira que 

expeça-se alvará em favor da parte requerida para a restituição do valor, 

conforme dados bancários declinados à fl. 128. Com relação a expedição 

do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo 

parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a 

seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092002 Nr: 7073-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Processo n. 7073-58.2016.811.0041

Código 1092002

Vistos.

Manifeste-se a parte requerente quanto a impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 92/98, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 741750 Nr: 38593-12.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIMAR SOUZA DIAS VENANCIO, RENNYELLE DIAS 

VENANCIO, RENNAN DIAS VENANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT 7670, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Processo n. 38593-12.2011.811.0041

Código 741750

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 192. Após o decurso de prazo, intimem-se os 

requerentes para dar andamento no feito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 826448 Nr: 32374-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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

 Processo n° 32374-12.2013.811.0041

Código 826448

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Verifico que a executada colacionou comprovante de pagamento da 

obrigação às fls. 316/317, entretanto, o depósito judicial refere-se a conta 

e valores diversos da condenação no presente feito.

Desta feita, intime-se a requerida para efetuar o pagamento da 

condenação conforme cálculo à fl. 320/320v., no prazo de 15 (cinco) dias 

(art. 513, § 2º do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 741010 Nr: 37785-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMED KASSEN OMAIS, A. M. O.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTANHO SAGIN - 

OAB:11522, RAFAEL CALISTE TENÓRIO - OAB:16331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELLIPE PRETO - 

OAB:51793/PR

 Processo n° 37785-07.2011.811.0041

Código 741010

Vistos.

Observando os autos, vejo que às fls. 260/274 a parte executada interpôs 

impugnação ao cumprimento de sentença.

Intimada a manifestar acerca da impugnação, a exequente manifestou 

concorde, requerendo a intimação do executado para o pagamento do 

valor incontroverso, como denota à fl. 276.

 Desta feita, intime-se a executada para efetuar o pagamento do saldo 

remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 335442 Nr: 6009-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DIPLOMATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON LUZ LELIS PINEO, EXECTIS 

ADMINISTRAÇÃO E PART S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER QUEIROZ DOS SANTOS 

-UFMT - OAB:11.711 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que assisti razão ao causídico da parte 

autora, uma vez que já fora deferido o processamento do incidente de 
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desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos (fls. 602).

Desta feita, revogo o despacho de fls. 627 e, determino que cumpra-se a 

decisão de fls. 602, no que tange a citação dos sócios OSCAR JOSE 

SOARES DO PRADO, ELIANA MARIA PUGSLEY DO PRADO, MARJA 

CELINI PUGLEY DO PRADO E MAYRA CAROLINE PUGSLEY DO PRADO, 

para manifestação e apresentação de provas cabivéis, no prazo de 15 

dias.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1096475 Nr: 9047-33.2016.811.0041

 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: HERNANDES FRANCISCO REIS DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENICELMA OLIVEIRA REIS DA COSTA, 

ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9047-33.2016.811.0041

Código 1096475

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 31.

Cite-se a requerida Genicelma Oliveira Reis da Costa conforme solicitado, 

para querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, responder a presente 

ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato (art. 344, 

CPC).

Sem prejuízo, intime-se o requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados da ré Rosangela da Silva Medeiros para fins de 

realização da busca de seu endereço nos órgãos públicos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1088138 Nr: 5276-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON FRANÇA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 (...) Posto isto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito, esta ação de cobrança de 

seguro obrigatório proposta por NILSON FRANÇA DA COSTA em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS.Custas pelo autor, bem como ao 

pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 923158 Nr: 45324-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 (...) Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se alvará em favor 

do patrono Fabius Delboni de Andrade no valor de R$ 2.669,68 (dois mil 

seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), 

conforme informações à fl. 344.Sem prejuízo, expeça-se, alvará em favor 

da parte autora para levantamento do valor de R$ 27.990,76 (vinte e nove 

mil novecentos e noventa reais e setenta e seis centavos), conforme 

dados bancários declinados à fl. 344. Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso.§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo.Com a expedição dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1113807 Nr: 16269-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSDC, CLAUDIA SENA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Vistos.

Colha-se manifestação do Ministério Público (art. 179, I, NCPC).

Após, retornem conclusos para análise e decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736233 Nr: 32640-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, HELENA MARIA BORTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Processo nº 32640-67.2011.811.0041

Cód. 736233

Vistos.

Intime-se a exequente, para que se manifeste acerca dos valores 

depositados pela requerida fls. 371/373.

Ademais, apresente dados bancários para confecção do respectivo 

alvará.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 729899 Nr: 25925-09.2011.811.0041

 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: NEUZA FERREIRA COLLAREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMARY CANÇADO, CHRISTINE PAES DE 

BARROS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT, JOSE BENEDITO DO PRADO 
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FILHO - OAB:15.554, PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:12727

 Código 729899

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 654/658).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 844528 Nr: 48334-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARAISA DIAS FERREIRA NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A

 Processo nº 48334-08.2013.811.0041

Cód. 844528

Vistos.

Indefiro a simples inclusão da empresa PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, ao passo que para tanto faz-se 

necessário o processamento do competente incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, para o que tem-se por 

requerimento a insuficiência ou inexistência de ativos econômicos, 

financeiros e patrimoniais.

Não obstante a isso, é fato público e notório que o grupo PDG se encontra 

em Recuperação Judicial, o que pressupõe a existência e suficiência de 

tais elementos para a satisfação de suas obrigações.

Desta feita, manifeste-se a parte exequente, acerca da sua habilitação ou 

não junto ao processamento recuperacional, ou o seu interesse na 

obtenção de certidão de crédito para tanto, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 218, §3º do NCPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 392287 Nr: 27666-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DOS SANTOS

 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: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, 

RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT

 Processo n° 27666-55.2009.811.0041

Código 392287

Vistos.

Verifico que após apresentar contrarrazões ao Recurso Especial 

interposto pela parte autora, a Seguradora requereu a inclusão da Sra. 

Lucimar Cristina Gimenez, no sistema Apolo para fins de veicular todas as 

intimações e publicações referentes ao interesse da requerida em nome 

da patrona (fls. 244/253).

Contudo, por um lapso não houve a correção do nome da advogada da 

parte ré, e todas as intimações publicadas após a última manifestação da 

requerida foram veiculadas aos causídicos que não patrocinavam mais a 

Seguradora, Sr. Renato de Souza Leão e Sr. Lázaro José Gomes Junior.

Posto isto, reconheço a nulidade das intimações desde a data de 

19/12/2016.

Não obstante, proferida sentença nos autos (fls. 327/329), este juízo se 

limita a restituir o prazo recursal relativo a ela e a declarar a nulidade de 

todos os atos executivos que lhe sucederam, cuja intimação decorrerá a 

partir desta decisão, devendo a parte interessada requerer o que 

entender de direito nos devidos prazos legais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 406510 Nr: 38510-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIL PEREIRA JUNIOR, EDLENE MARIA DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DE OLIVEIRA, IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, ELIETH RUS CALÇADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 Código 406510

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 323/325).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943776 Nr: 56730-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVA FRANCISCA DE JESUS MARASCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6.667, WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - OAB:6504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mara Jane Silva Lima - 

OAB:8523/MT

 Código 943776

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 127/129).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 840763 Nr: 45113-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Código 840763

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 253/258).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 773362 Nr: 26512-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIGUIAS GUIA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - SPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE DE LIMA TORRES 

CASSUCCI - OAB:242.623/SP

 Código 773362

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 206/207).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 413929 Nr: 2705-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. C. S. S., IEDA PEREIRA DE CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLA VIVIANE FORASTEIRO FRAZÃO, 

SILVIA BEATRIZ FORASTEIRO FRAZÃO, PAULO ODAIR POINTEVIN 

FRAZÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12.750/MT, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12750/MT, 

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - OAB:1585-A/MT, 

RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES - OAB:OAB/MT 19.705, ROMEU 

DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770
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 Código 413929

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 361/371).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1012742 Nr: 28701-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEITON RODRIGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

 Processo n° 28701-40.2015.811.0041

Código 1012742

Vistos.

Considerando a data de protocolo do petitório de fls. 146, intime-se a 

requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais no prazo de 

5 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), sob pena de PENHORA.

 Ressalvo que caso a executada não cumpra ao determinado no prazo 

legal, ser-lhe-á aplicada multa por litigância de má-fé.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 392471 Nr: 27788-68.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 27788-68.2009.811.0041

Código 392471

Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, CPC), 

sob pena de extinção.

Cumpra-se com URGÊNCIA por tratar-se de feito inserido na Meta 2.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928722 Nr: 48591-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES FRANCISCO, LETÍCIA CRUZ 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUN HUA CHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES 

FRANCISCO - OAB:11996/MT, RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - 

OAB:11.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT, MARIANA SASSO - OAB:15960/MT

 Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados à fl. 375. Com relação a expedição do alvará, deverá 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso.§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo.Com a expedição dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.Publique-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 09 de Outubro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860511 Nr: 2133-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONINA DAS NEVES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 860511

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 104.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, certificado o trânsito em julgado, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1247740 Nr: 20433-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLETTENBERG SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRENZE ENERGÉTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA NECKEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11.231-B/MT, MARCIA ZANIN - OAB:24478-PR

 Carta Precatória – cód. 1247740

Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

 As custas encontram-se recolhidas. Cadastre-se as partes e seus 

procuradores.
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Cumpra-se na forma deprecada, utilizando-se da presente cópia como 

mandado.

Após, devolva-se a presente deprecata com as nossas homenagens de 

estilo, independente de nova determinação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 238736 Nr: 7644-78.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSA ADORA FERREIRA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COAUT - COOPERATIVA CONDOMINIAL 

AUTÔNOMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, ANDREIA FELIX DA SILVA - OAB:13.039/MT

 Processo n. 7644-78.2066.811.0041

Código 238736

 Vistos

Após a remessa dos autos à Contadoria, restou verificada o valor de 

R$142.719,22 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e 

vinte e dois centavos), conforme à fl. 492.

 Intimadas as partes para manifestarem, a parte autora concordou com o 

cálculo e requereu o cumprimento da obrigação, já a requerida deixou 

transcorrer o prazo para manifestação de acordo com a certidão de fl. 

496.

 Diante do exposto, homologo o cálculo elaborado pela contadoria (fl. 

490/492), para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

 Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1028206 Nr: 35901-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI APOLINÁRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n° 35901-98.2015.811.0041

Código 1028206

Vistos.

Verifico que às fls. 143, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 145 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 1.226,41 (mil duzentos e vinte e seis reais e quarenta e 

um centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do 

montante, conforme dados bancários declinados à fl. 145. Com relação a 

expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1025361 Nr: 34507-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo n° 34507-56.2015.811.0041

Código 1025361

Vistos.

Verifico que às fls. 76, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 78 concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 19.928,61 (dezenove mil novecentos e vinte e oito reais e 

sessenta e um centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do 

montante conforme dados bancários declinados à fl. 78. Com relação a 

expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 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

 Processo nº 1390-94.2003.811.0041
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Código 110072

Vistos.

Considerando as diversas tentativas de citação da executada que foram 

implementadas, defiro o pedido de fl. 916, ao que determino a citação da 

executada MACKLIFE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA 

por edital, com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Concedo à parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, 

nos autos, da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do 

artigo 257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de 

mérito.

 Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de Outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1295039 Nr: 6592-27.2018.811.0041

 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: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, HELIO CORREA 

PACHECO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MESSIAS DE FARIA, INANIMAR VITOR 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM 

- OAB:4656/MT, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se os réus, por correio, nos endereços declinados nas 

procurações de fls. 101 e 102-vº, para regularizarem a sua 

representação processual, constituindo novos advogados, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de decretação da sua revelia (NCPC, 

76, § 1º, II).

Manifestem-se as partes autoras acerca da redistribuição desta ação 

para este Juízo, requerendo o que entenderem de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorridos os prazos acima alinhados, certifique-se e conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 316858 Nr: 20374-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL HELENA BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Edvino Luft - 

OAB:13265, SÉRGIO MARCOS LERMEN - OAB:8052/MT

 Processo n° 20374-87.2007.811.0041

Código 316858

Vistos.

A parte autora apresentou acordo à fl. 188, cujo cumprimento final da 

obrigação ocorrerá com a quitação das parcelas pactuadas. Intimada, a 

executada manifestou concorde à proposta.

É o relatório. Decido.

Verifica-se que com o parcelamento proposto no acordo, o prazo final 

para cumprimento da obrigação ocorrerá em Fevereiro/2019.

O Código de Processo Civil, não encontra óbice em extinguir o presente 

processo e determinar sua remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 

515, inciso III, do mesmo diploma, determina que é título executivo judicial “a 

decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de Outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1324662 Nr: 14472-70.2018.811.0041

 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: ROSE MERY MENDANHA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apense-se este processo (1324662) ao processo de execução n. 

307318, para fins de aferição da configuração das hipóteses de 

distribuição por dependência previstas no artigo 286 do NCPC.

Após, conclusos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929228 Nr: 48842-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 (...)Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da ação de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT movida por LAZARO RODRIGUES DA SILVA, 

para condenar a requerida, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (26.09.2014) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa.No que tange aos 

honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o pagamento 

conforme decisão de fls. 76/77.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1109517 Nr: 14489-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENA CORREA RAMOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MARQUES FERREIRA, IONE DE OLIVEIRA 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO VILELA DE SOUZA - 

OAB:17.833/GO

 Vistos.

Manifestem-se os advogados das partes exequente e executados acerca 

do acordo noticiado às fls. 167-174, ratificando os seus termos, querendo, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser reputada a manifestação da 

parte exequente, que possui capacidade postulatória, como desistência da 

ação de execução por satisfação da obrigação estampada no título 

executivo extrajudicial, com os consequentes reflexos na ação de 

embargos à execução em apenso.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1215874 Nr: 10209-29.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO VILELA DE SOUZA - 

OAB:17.833/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903

 Vistos.

Manifeste-se a parte embargante/executada a sua concordância com a 

desis tência da ação de execução mani fes tada pe la 

embargada/exequente, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena do 

seu silêncio ser interpretado como anuência tácita.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 401005 Nr: 33535-96.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA DE LIMA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por ADRIANA REGIMA DE 

LIMA GOMES em face de SUL AMERICA SEGUROS.Defiro o levantamento 

de 30% do valor pago a título de honorários periciais, assim expeça-se o 

competente alvará em favor do Dr. Reinaldo Prestes Neto, conforme dados 

bancários informados à fl. 245.Empós, expeça-se alvará para restituição 

do valor remanescente à requerida, mediante transferência para a conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – 

CGJ.Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 15314 Nr: 13026-28.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA SIQUEIRA LTDA, IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNA BABY IND. E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO GAIVA - 

OAB:6867/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B/MT, THIAGO 

VICTOR SOUSA PIO - OAB:OAB/MT 22.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerida 

pelo exequente deve atender o art. 795, § 4º, do NCPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei. (...). § 4º. Para a 

desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do 

incidente previsto neste Código”.

Assim, adeque a parte exequente o seu pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica da parte executada, ao previsto nos artigos 133 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos de fls. 297-308, 

para fins de "distribuição" do competente incidente.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1027025 Nr: 35355-43.2015.811.0041

 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: BENEDITO ROGERIO LEMES DA COSTA

 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:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 (...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que BENEDITO ROGERIO LEMES DA 

COSTA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(07.05.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.No que 

tange aos honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento conforme decisão de fls. 112/113.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 924526 Nr: 46174-73.2014.811.0041

 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: HUMBERTO RODRIGUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n. 46174-73.2014.811.0041

Código 924526

Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 352373 Nr: 22621-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PREMOLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO ARTEFATOS DE 

CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, MARISTELA FÁTIMA MARIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANCISCO FELIX - 

OAB:11.158.B

 Vistos.

INDEFIRO o prosseguimento da presente execução, ao passo que a 

executada teve a sua falência decretada, o que impõe a suspensão de 

todas as ações e execuções em face dela (LRJF, 6º).

Não obstante a isso, manifeste-se a exequente acerca da habilitação do 

seu crédito junto ao processo falimentar ou do seu interesse em fazê-lo 

mediante a emissão da devida certidão de crédito com a consequente 

extinção deste processo de execução, nos termos do Provimento n. 

84/2014 da CGJMT, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, intime-se, por correio, a administradora judicial da executada 

falida, a Dra. Elizete Bagatelli Gonçalves, OAB/MT n. 5.932, com endereço 

profissional à Rua X, Lote 07, Setor 02, n. 188, Jardim Aclimação, 

Cuiabá/MT, telefone (65) 3358-5734, e-mail: elizete22@terra.com.br (LRJF, 

22, III, "c", 76, PU, 120, § 1º).

Ademais, anote-se o substabelecimento de poderes com reserva da 

advogada da exequente às fls. 175-176.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949678 Nr: 60137-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO CAPUS UNIVERSITARIO, 

ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:16.394, MARINA VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT, RAIANE 

ROSSETTO STEFFEN - OAB:13.371

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 132-202, procedendo o levantamento das 

restrições lançadas sobre o veículo de placas OBB-5690, alienado 

fiduciariamente à terceira requerente CCB Brasil - China Constructyion 

Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A (atual denominação de BICBANCO - 

banco Industrial e Comercial S/A), objeto de busca e apreensão nos autos 

do processo n. 49834-41.2015.811.0041 - 1057632, que tramitou perante 

a 02ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital, oriundo da 

Ação de Busca e Apreensão n. 1102239-37.2015.8.26.0100, em trâmite 

perante a 27ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São 

Paulo/SP, conforme comprovante que segue em anexo.

Ademais, aguarde-se o feito suspenso, como determinado no despacho 

de fl. 219, cujo prazo de 180 (cento e oitenta dias) deverá ser contados 

em dias corridos.

Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 813166 Nr: 19648-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO CEZAR SANTOS CERQUEIRA, ANA 

PAULA BRAGA DIAS DA SILVA CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 19648-06.2013.811.0041

Código 813166

Vistos

Trata-se de execução de título, no qual a parte devedora foi citada para 

pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer o 

crédito da parte exequente, DEFIRO o pedido de consulta ao sistema 

INFOJUD, cujo resultado segue em anexo, sendo que as informações 

eventualmente encontradas deverão ficar arquivadas em pasta própria na 

Secretaria para consulta pela parte credora no modo e pelo tempo 

previstos no artigo 477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.

De igual modo, DEFIRO a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado 

segue em anexo.

Manifeste-se a parte exequente, sobre os resultados das consultas aos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de possível levantamento 

de eventual restrição que tenha sido lançada no sistema RENAJUD.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 373483 Nr: 9890-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, 

MANT.DO CENTRO UNIVERSITÁRIO-UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSÉ MENEZES 

ALVES - OAB:13379/MT

 Processo n° 2009/188

Código 373483

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 181/189, somente quanto ao processo descrito no 

item B, quanto ao processo de item A indefiro, haja vista o lapso entre o 

depósito, que ocorreu direto na conta do executado, e a presente data.

 Intime-se o exequente para recolher as custas do Oficial de Justiça.

 Empós, expeça-se com urgência o mandado para penhora no rosto dos 

autos do processo n° 8039714-49.2017.811.0001 em trâmite perante o 3º 

(Terceiro) Juizado Especial Cível desta Capital.

Realizada a penhora, intime-se a executada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8537 Nr: 11352-49.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉBER TADEU VAZ, REGIS RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NG. ARTMANN & CIA LTDA, NERI ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547, REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:1641-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICENTE M. 

SCARAVELLI - OAB:3.933/MT

 Processo n. 2000/71

Código 8537

Vistos.

Para inclusão do quadro societário, para que figurem o polo passivo da 

demanda, necessário se faz a desconsideração da personalidade jurídica.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica deve 

atender o art. 795, §4º do NCPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.
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(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, intime-se o exequente para que adeque o seu pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, ao previsto no Título III, 

Capitulo IV, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de 

indeferimento.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 158852 Nr: 11070-69.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINA MARIA AUXILIADORA GOMES, MIRIAM 

GLÓRIA SALAS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15398, MIGUEL JUARES RAMIRO ZAIM - 

OAB:4.656/MT, PAULO PIAGENTINI DE SOUZA - OAB:13.930, THIAGO 

RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT, EURICO DE CARVALHO - OAB:1.075-A/MT, OMAR 

KHALIL - OAB:11.682/MT, VICENTE FERREIRA GOMES - OAB:1926-A, 

WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 Processo n° 11070-69.2004.811.0041

Código 158852

Vistos.

As partes apresentaram acordo às fls. 564/566, cujo cumprimento final da 

obrigação ocorrerá com a quitação da compensação positiva dos títulos.

 É o relatório. Decido.

Verifica-se que com a proposta do acordo, o prazo final para cumprimento 

da obrigação ocorrerá após a compensação positiva dos títulos 

apresentados no item I de fls. 564/565.

O Código de Processo Civil, não encontra óbice em extinguir o presente 

processo e determinar sua remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 

515, inciso III, do mesmo diploma, determina que é título executivo judicial “a 

decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 937244 Nr: 53220-16.2014.811.0041

 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: ALBERTO MAX PAULA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE O. 

FIGUEIREDO - OAB:13.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANNO - OAB:8506A

 (...) “Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(29.03.2014) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.Condeno 

ainda a requerida ao pagamento no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), a 

título de reembolso de despesas médicas e suplementares do seguro 

DPVAT, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data 

do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.Por fim, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85 §2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. (...)”Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945530 Nr: 57745-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO AMANCIO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Processo n° 57745-41.2014.811.0041

Código 945530

Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 172760 Nr: 21493-88.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁQPAR-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIL TERRA TERRAPLENAGEM E 

AGROPECUÁRIA LTDA, HÉLIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - OAB:OAB/MT 4589-B, 

FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOSE WILZEM 

MACOTA - OAB:7481, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, 

RAFAELA GALESKI BELO - OAB:20401/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11.748, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B, 

NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT, RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132-RO

 Vistos.

Compulsando os autos é possível constatar que, do saldo remanescente 

de R$ 173.988,43 (cento e setenta e três mil novecentos e oitenta e oito 

reais e quarenta e três centavos), o valor de R$ 5.673,20 (cinco mil 

seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos) foi objeto de penhora 

no processo n. 1067682 em trâmite perante este Juízo e o de R$ 

168.315,23 (cento e sessenta e oito mil trezentos e quinze reais e vinte e 

três centavos) nos autos do processo n. 303-90.2005.811.0055 - 27165 

em trâmite perante o Juízo da 03ª Vara Cível da Comarca de Tangará da 

Serra/MT.

Desta feita, objetivando zerar os valores vinculados a este processo, os 

valores penhorados acima citados deverão ser transferidos/vinculados 

aos processos que deram origem as respectivas penhoras, com os seus 

devidos acréscimos.

Levada a efeito a determinação acima, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 372349 Nr: 8757-62.2009.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Código 372349

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 459/460).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 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

 Processo n° 49244-98.2014.811.0041

Código 929867

Vistos.

No caso em tela, fora interposto Recurso de Apelação (fls. 206/220) à 

sentença prolatada às fls. 162/163, a qual julgou a ação improcedente.

 O presente recurso foi provido em decisão unânime, tornando nula a 

sentença, ante o cerceamento de defesa pela ausência da intimação 

pessoal da apelada para comparecimento na perícia, retornando os autos 

à primeira instância para que o vício seja sanado.

 Posto isso, NOMEIO como perita a DRª GISSELE MARIA PONCE NINCE, 

CREFITO N° 9/99916-F, podendo ser encontrada na Avenida Miguel sutil, 

690, edifício Verona Tower, sala 204, bairro Jardim Paulista, Cuiabá-MT, 

telefone: (65) 99687-7652, e-mail: gissele.nince@gmail.com.

Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente.

 Os honorários periciais já foram pagos pela requerida, conforme 

comprovante às fls. 138. Desta feita, intime-se a perita nomeada para fixar 

dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a Gestora 

providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da referida 

designação. O laudo deverá ser apresentado pelo perito no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se PESSOALMENTE o requerente, bem como o advogado via DJE, 

informando a data e hora da perícia, para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 355489 Nr: 25983-17.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER SILVA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, VIVIANE CALIFANI MERINO - OAB:6373

 (...) Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste a 

embargante, no que tange à omissão quanto à designação de nova perícia 

judicial. Isso porque, já há nos autos laudo pericial sendo necessário 

apenas o esclarecimento deste, especificamente para que a perita 

nomeada responda aos quesitos apresentados pelas partes.Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração, para tornar sem 

efeito a decisão de fls. 480.Determino a intimação da perita judicial DRª 

ROBERTA DE FELICE SIMÕES para prestar esclarecimentos respondendo 

de forma adequada aos quesitos apresentados pelas partes (fls. 391/392; 

438/440), no prazo de 05 (cinco) dias.Empós, intime-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.Após, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1040528 Nr: 41877-86.2015.811.0041

 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: ZILA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA 

MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência 

almejada pela parte autora na petição de fls. 206-237.Sem prejuízo do 

retorno do AR da carta de citação de fl. 204, expeçam-se cartas de 

citação para os endereços informados às fls. 175, 198 e 200.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 17002 Nr: 12600-16.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERMES GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10.725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 178/179.

Desta feita, intime-se o novo causídico da requerente, para 

manifestar-seno prazo de cinco dias, requerendo o que entender de 
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direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 382143 Nr: 18452-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORNI GABRIEL DE ARRUDA AXKAR, NEUZA MARIA 

BAZO AXKAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, 

CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA CAROLINA OLIVEIRA 

LOPES ARGUELLO - OAB:15.330/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449/MT, FERNANDA GAETA ALEIXO - OAB:10954-E, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Processo n° 18452-40.2009.811.0041

Código 382143

Vistos.

Inicialmente, leve a efeito a Secretaria deste Juízo as determinações 

contidas na decisão de fl. 39, na sentença de fls. 93/98 e no despacho de 

fl. 152, no que diz respeito à expedição de Ofício ao 2° Serviço Notarial e 

Registral desta Capital para que efetue a “baixa das hipotecas gravadas” 

nas margens das matrículas de n° 72.480, 72.481, 72.482 e 72.509, cuja 

importância está assentada no fato de que referida determinação fora 

concedida em sede de liminar em 2013, e até o presente momento não foi 

cumprida (fls. 174/175), de maneira que, a incúria do servidor responsável 

pela não ultimação da providência certamente dará ensejo à sua 

responsabilização.

DEFIRO os pedidos de consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujos 

resultados seguem anexos, sendo que as informações eventualmente 

encontradas no sistema INFOJUD deverão ficar arquivadas em pasta 

própria na Secretaria para consulta pela parte credora no modo e pelo 

tempo previstos no artigo 477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.

Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de possível levantamento 

de eventual restrição de transferência que tenha sido lançada no sistema 

RENAJUD.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 745313 Nr: 42443-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CESAR MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 Processo n. 42443-74.2011.811.0041

Código 745313

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte devedora foi 

intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer o 

crédito da parte exequente, DEFIRO o pedido de consulta manifeste-se a 

parte exequente, sobre o resultado da consulta ao sistema RENAJUD, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de possível levantamento de eventual restrição que tenha 

sido lançada no sistema RENAJUD.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1064044 Nr: 52728-87.2015.811.0041

 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: MOINHO BARRILENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELY GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER CARVALHO DA ROCHA 

- OAB:OAB/RS 27.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 52728-87.2015.811.0041

Código 1064044

Vistos.

Diante certidão de fl. 33, defiro o pedido de fls. 41/44, de busca de 

endereço dos requeridos pelo sistema INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, 

cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando endereço 

já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos 

os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos 

termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao 

endereço dos requeridos CELSO BATISTA e DIVINA SIQUEIRA DA SILVA 

BATISTA.

Ultimada as providências acima, constatado endereço diverso, expeça-se 

o competente mandado citatório/intimatório.

Caso contrário, intime-se o requerente para manifestar-se, pleiteando o 

que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 130824 Nr: 16980-14.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLMIZIDO CARVALHO NETO, PAULO SÉRGIO 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TIVEROM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL 

RANGEL MORATELLI - OAB:2497, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3.743A

 Processo n. 16980-14.2003.811.0041

Código 130824

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 96/97, para que sejam inseridas restrições através 

do sistema RENAJUD, nos veículos relacionados (anexo).

Ademais, intime-se o exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 218, §3º, do CPC) apresente a conclusão das diligencias realizadas, 

requerendo o que entender de direito.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 713240 Nr: 7661-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ALMIR JOSÉ BASEGGIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLE MAGNANI 

BASSEGIO - OAB:13.784 MT

 Processo n. 7661-41.2011.811.0041

Código 713240

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte devedora foi 

intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer o 

crédito da parte exequente, DEFIRO o pedido de consulta manifeste-se a 

parte exequente, sobre o resultado da consulta ao sistema RENAJUD, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de possível levantamento de eventual restrição que tenha 

sido lançada no sistema RENAJUD.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 332687 Nr: 3595-23.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, ELIANE MARIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISNARD BATISTA MACHADO 

FILHO - OAB:26037/DF, JULIANA ZAFINO IZIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2008/104

Código 332687

Vistos

Trata-se de execução de título, no qual a parte devedora foi citada para 

pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer o 

crédito da parte exequente, DEFIRO o pedido de consulta ao sistema 

INFOJUD, cujo resultado segue em anexo, sendo que as informações 

eventualmente encontradas deverão ficar arquivadas em pasta própria na 

Secretaria para consulta pela parte credora no modo e pelo tempo 

previstos no artigo 477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.

De igual modo, DEFIRO a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado 

segue em anexo.

Manifeste-se a parte exequente, sobre os resultados das consultas aos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de possível levantamento 

de eventual restrição que tenha sido lançada no sistema RENAJUD.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1156557 Nr: 34506-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. A. MORAES COMÉRCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA MERTALURGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660

 Processo nº 34506-37.2016.811.0041

 Código 1156557

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a credora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

218, § 3°, CPC), sobre as questões alegadas pela executada, sobretudo, 

quanto a regular habilitação desse crédito perante a recuperação judicial, 

e consequente expedição da certidão de crédito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 805664 Nr: 12131-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CAMPOS D'OURIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAFISA SPE 40 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, MELF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22.926/MT, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

THIAGO MAGFUZ VEZZI - OAB:21164-A, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos.

Primeiramente, anote-se o substabelecimento de fls. 1870/1873.

Defiro o pedido de fls. 1764/1765, pelo que determino que expeça-se 

alvará em favor do perito do total dos honorários periciais depositado nos 

autos.

Após, volvam-me conclusos para prolação da sentença.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1073595 Nr: 56901-57.2015.811.0041

 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: MARCOS AURÉLIO TATEHIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON TAVARES PEREIRA, JOHNATHAN 

TAVARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO UNIC 

UNIJURIS - OAB:UNIC/PANTANAL, GISELDA NTALIA DE SOUZA WINCK 

ROCHA - OAB:6069, RAFAEL MIRANDA SANTOS - OAB:22550/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 56901-57.2015.811.0041

Código 1073595

Vistos.

Considerando que as correspondências de fls. 46/47 foram assinadas por 

terceiros, expeça-se novamente correspondência com aviso de 

recebimento nos endereços mencionados na exordial para que seja 

efetuada a CITAÇÃO PESSOAL dos requeridos, conforme disposto no 

artigo 242, CPC.

Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 902349 Nr: 31590-98.2014.811.0041

 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: FLORENTINA DIAS DE MOURA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OACY AMERICANA DAS NEVES 

MULLER, ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER, FENELON 

MÜLLER NETO, ANTONIO GABRIEL DAS NEVES MULLER, ANALZITA DAS 
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NEVES MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21452/MT

 (...) Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do 

mérito, na forma do artigo 485, inciso III, § 1º, do NCPC.Considerando que a 

extinção do processo se deu por fato relacionado ao comportamento 

desidioso da parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo 

STJ, que se apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento 

das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

que arbitro no valor de 10% do valor da causa, com fundamento nos 

artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do NCPC.Todavia, considerando que ela 

é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso, de acordo 

com o artigo 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 950961 Nr: 333-21.2015.811.0041

 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: JOSÉ HENRIQUE COSTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN COSTA SOARES, VARELLA INDUSTRIA 

E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GONÇALVES ROSA - 

OAB:OABMT/18.662, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA DE 

MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - 

OAB:7.102-B/MT

 (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valo da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias.Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá 

Certidão de Crédito em favor do credor, devendo adotar todas as 

providências estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 758490 Nr: 10740-91.2012.811.0041

 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: HARMONIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON DUARTE COSTA, CAROLINA 

STUHLER DUARTE COSTA, JOÃO BENEDITO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MS 5820, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:, VERA 

LUCIA FERNANDES - OAB:98.691/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 10740-91.2012.811.0041

Código 758490

 Vistos

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Saliento que considera-se efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do(s) 

executado(s), valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BacenJud, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação do(s) executado(s) quanto a constrição realizada, 

oportunizando-a, assim, a requerer aquilo que entender de direito nos 

prazos legais.

 Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 

836, caput do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto 

for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

 Expeça-se, imediatamente, a necessária ordem de bloqueio ao sistema 

BacenJud.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 11 de Outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 447880 Nr: 21583-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G A V, REJANE ARAUJO VALERIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE VIAGENS CVC TUR LTDA, TAM 

LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA ASSIS PAIVA SERRA - 

OAB:13256, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO 

QUEIROZ - OAB:22.230/A, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valo da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias.Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá 

Certidão de Crédito em favor do credor, devendo adotar todas as 

providências estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1045237 Nr: 44025-70.2015.811.0041

 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: MARCELO LOURENÇO LEITE

 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-B/MT

 (...) Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do 

mérito, na forma do artigo 485, inciso III, § 1º, do NCPC.Considerando que a 

extinção do processo se deu por fato relacionado ao comportamento 

desidioso da parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo 

STJ, que se apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento 

das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

que arbitro no valor de 10% do valor da causa, com fundamento nos 

artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do NCPC.Todavia, considerando que ele 
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é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso, de acordo 

com o artigo 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 224133 Nr: 31618-81.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RAPCHAN BENITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SANDOVAL GONÇALVES, DANUSA 

BALTHAZAR DE ANDRADE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7.099, AFONSO WINTER JUNIOR - OAB:7099, LUCIANA DE 

FREITAS PEREIRA - OAB:6230/MT

 Processo n° 31618-81.2005.811.0041

Código 224133

Vistos.

Verifica-se que o requerido Antônio Sandoval Gonçalves pede a 

restituição do prazo para manifestar-se acerca dos embargos à 

execução, ao argumento de que os autos do processo encontravam-se 

concluso desta forma impedindo o mesmo de se manifestar no prazo 

determinado.

 Pois bem, admite-se a devolução do prazo recursal, nos casos 

taxativamente expressos no art. 183 e parágrafos, do Código de Processo 

Civil, in verbis:

 “Art. 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de 

declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à 

parte provar que o não realizou por justa causa.

§ 1o Reputa-se justa causa o evento imprevisto,

alheio à vontade da parte, e que a impediu de praticar o ato por si ou por 

mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa o juiz permitirá à parte a prática do ato no 

prazo que lhe assinar”.

Em outras palavras, compete à parte que pleiteia a restituição de prazo 

comprovar que não realizou o ato por justa causa. É entendimento 

jurisprudencial pacífico que, havendo pedido de publicação dos atos 

judiciais em nome de determinado advogado, a intimação feita a 

procurador diverso é nula, por violar o princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, a parte requerida comprovou que deixou de praticar atos 

processuais ante a impossibilidade de fazer carga do processo, vez que 

os autos estavam concluso em gabinete.

Pelo exposto, devolvo o prazo ao Requerido, para manifestar-se, devendo 

as partes ser intimadas desta decisão com a devida observância dos 

patronos constituídos nos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 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:

 Processo n° 50117-64.2015.811.0041

Código 1058111

Vistos.

Ante o petitório de fls. 88/89, determino a suspensão do feito pelo prazo 

de 01 (ano) nos termos do artigo 921, III, §1º,NCPC, devendo o feito 

receber o respectivo código (191).

Decorrido o prazo, intime-se o requerente para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 913862 Nr: 39384-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE MELO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RAMOS AQUINO - 

OAB:17.607 OAB/MT, SILVIA WANDERLINDE - OAB:OAB/ MT 11.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 913862

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 91).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 734347 Nr: 30639-12.2011.811.0041

 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: ENM, PCMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LODS, MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUZA 

PIZZATO - OAB:8566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORREA 

MINHOTO - OAB:177277-SP, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:4.300/MT, 

HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:26.346/SP, LUCAS BARELLA - 

OAB:19.537/O, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, STEPHANNI 

FERREIRA SILVA - OAB:17617

 Assim sendo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

seguradora.Os pontos controvertidos cingem-se a ausência ou não de 

culpa do condutor do veículo segurado no acidente narrado na inicial, bem 

como a renda do falecido para que possa ser apurado o direito aos 

alimentos pleiteados pelas autoras no patamar invocado. Necessário, 

ainda, apurar a ocorrência ou não caso fortuito e força maior no acidente, 
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bem como a existência de eventual culpa concorrente da vítima, conforme 

suscitado e alegado pelo requerido.Ante aos pontos controvertidos, defiro 

a produção das seguintes provas:a)Prova documental, consistente na 

expedição de ofício à Seguradora Líder, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, encaminhe a este Juízo informações e cópia de eventual processo 

administrativo, quanto a eventual recebimento de seguro DPVAT pelas 

requerentes em razão do falecimento da pessoa de nome Paulo César 

Nascimento de Arruda.b)Prova oral (testemunhal e depoimento pessoal da 

requerente Patrícia Carla Melo da Costa e do requerido Luis Oliveira da 

Silva).Outrossim, determino que o rol de testemunha seja depositado em 

Juízo pelas partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso já não exista 

nos autos, cabendo aos procuradores das partes informar ou intimar a 

testemunhas arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação deste juízo, na forma do que preconiza o art. 

455 do CPC. (...)ressalvando que a inércia na realização da intimação 

importa em desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, 

CPC).Quanto ao Depoimento pessoal das partes, estes deverão ser 

intimados pessoalmente, com as ressalvas do §1º do art. 385 do CPC, ao 

que deverá ser expedida a respectiva Carta Precatória para a colheita do 

depoimento do requerido Luis Oliveira da Silva.Visando a produção da 

prova oral (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da autora) 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28.11.2018 às 

14:00 horas, devendo as partes se apresentarem aptas para as 

providências dispostas no art. 364, caput do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143265 Nr: 28792-96.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEANDRO DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Código 1143265

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 190/191.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, certificado o trânsito em julgado, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de Outubro de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954183 Nr: 2160-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVID ANDERSON SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:38.706OAB/DF, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 Vistos.(...).Superadas as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas 

pelas rés, DOU O FEITO POR SANEADO por não haver outras questões 

pendentes de apreciação.FIXO como ponto(s) controvertido(s) a ser(em) 

dirimido(s), A OCORRÊNCIA DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL E O GRAU 

DA SUA EXTENSÃO E SUA POSSÍVEL OU PROVÁVEL CAUSA.Para tanto, 

DEFIRO a produção da prova pericial médica requerida pelas partes (autor 

e rés), (...).NOMEIO como perito o Dr. OSVALDO TOMIYAMA, Médico 

Otorrinolaringologista, com endereço profissional sito à Rua Prof. Gago 

Coutinho, n. 321, Araés, nesta Capital, CEP: 78.005-730, telefone: (65) 

2128-8000, responderá os quesitos formulados pelo Juízo e pelas partes, 

cumprindo escrupulosamente o encargo a ele cometido 

independentemente de termo de compromisso (NCPC, 466).INTIMEM-SE as 

partes para, arguir impedimento ou suspeição do assistente, sendo o 

caso, ou indicar seus assistentes técnicos e apresentar os seus quesitos, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.(...).Por fim, defiro a produção de 

prova documental, consistente na expedição de ofícios ao Exército 

Brasileiro e à Fundação Habitacional do Exército, conforme especificado 

pelas rés em seus requerimentos de produção de provas (fls. 416-419). 

Consigne nos ofícios o prazo de 10 (dez) dias para resposta.Concluída a 

perícia e decorrido o prazo para manifestação das partes e respostas aos 

ofícios expedidos, certifique-se e façam-me os autos conclusos.Às 

providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1018999 Nr: 31370-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON DA COSTA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654

 Vistos.

Primeiramente insta salientar, que diante do Código de Processo Civil, não 

se encontra óbice em extinguir o presente processo e determinar sua 

remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil, determina que é título executivo judicial “a decisão 

homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução do 

mérito, na fora do art. 487, inc. III, alínea b, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas e despesas processuais pela autora, suspensa a sua exigibilidade 

por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Honorários advocatícios 

pelos respectivos constituintes.

Transitada em julgado a sentença, dê-se baixa dos autos na distribuição, 

com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1181645 Nr: 44310-29.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS ESCOBAR MARCOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

FÁCIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIA BARBOSA DA FONSECA - 

OAB:10.869, ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA - UNIJURIS - 

OAB:7.590-B/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Vistos.

Primeiramente insta salientar, que diante do Código de Processo Civil, não 

se encontra óbice em extinguir o presente processo e determinar sua 

remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil, determina que é título executivo judicial “a decisão 

homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 
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jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução do 

mérito, na fora do art. 487, inc. III, alínea b, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas e despesas processuais pela autora, suspensa a sua exigibilidade 

por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Honorários advocatícios 

pelos respectivos constituintes.

Transitada em julgado a sentença, dê-se baixa dos autos na distribuição, 

com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825729 Nr: 31704-71.2013.811.0041

 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: JOÃO PAULO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI - 

OAB:7645/MT, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS - OAB:15.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Vistos.

Primeiramente insta salientar, que diante do Código de Processo Civil, não 

se encontra óbice em extinguir o presente processo e determinar sua 

remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil, determina que é título executivo judicial “a decisão 

homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução do 

mérito, na fora do art. 487, inc. III, alínea b, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas divididas entre as partes (NCPC, 90, § 2º).

Transitada em julgado a sentença, dê-se baixa dos autos na distribuição, 

com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914393 Nr: 39770-06.2014.811.0041

 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: A. R. CORTEZ & CIA LTDA - EPP, ANTONIO ROBERTO 

CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICELMA VIEIRA FERREIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. COSTA OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Ante todo o exposto, não verifico óbice na homologação do acordo 

entabulado entre as partes durante a audiência de fl. 260. Destarte, 

HOMOLOGO a transação realizada entre as partes (fl. 260) para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por consequência, 

JULGO EXTINTA a fase de conhecimento, com fulcro no artigo 487, III, "b", 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de outubro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 240530 Nr: 3210-95.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE BENS E SHOPPING CENTERS - 

ABSC S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIMAR ALVES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, verificando que o feito não tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, bem como providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s), devendo, no prazo de 30 

(trinta) DIAS, comprovar nos autos referida(s) distribuição (ões). Caberá 

ainda à parte instruir a(s) missiva(s) com as cópias necessárias (inicial, 

procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 400197 Nr: 33062-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTORO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. DA SILVA E ALMEIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN - OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, verificando que o feito não tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, bem como providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s), devendo, no prazo de 30 

(trinta) DIAS, comprovar nos autos referida(s) distribuição (ões). Caberá 

ainda à parte instruir a(s) missiva(s) com as cópias necessárias (inicial, 

procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 446803 Nr: 21034-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 21034-76.2010.8.11.0041

Código 446803

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por Instituto Cuiabano de 

Educação - ICEC em desfavor de José Gonçalves, onde houve pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora (fls. 110).

 Não houve formalização da citação, de modo que desnecessária a 

manifestação da parte ré quanto ao pleito de desistência.

Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

 Custas pela parte autora (artigo 90 do NCPC).

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 729278 Nr: 25269-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE FÁTIMA ZINI PANSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 25269-52.2011.811.0041Código 729278Vistos. Antes da 

apreciação do petitório de fls. 163, defiro a pesquisa de veículos de 

propriedade do executado, através do sistema RENAJUD, objetivando o 

esgotamento da pesquisa de bens do executado, cujo resultado segue em 

anexo.Pois bem, verifica-se que a busca através do sistema RENAJUD, 
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restou infrutífera (anexo), ao que passo a analisar os pedidos de fls. 

163.Quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de titularidade da 

executada algumas ponderações merecem ser realizadas.Ab initio, é certo 

que o pleito em questão possui respaldo no que estabelece o art. 139, IV 

do CPC, que autoriza o magistrado a “determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária;Efetuadas as aludidas 

ponderações, com relação ao pedido de bloqueio/suspensão dos cartões 

da executada, entendo que esta é necessária e pertinente.A cultura do 

“devo não nego, pago quando puder” deve ser rechaçada e 

combatida.)Entendo, assim, que a providência pleiteadas encontra-se em 

sintonia com o artigo 5º, LIV/CF88, ao que defiro o pedido em questão. 

Visando implementar a medida deferidas nesta ocasião, 

determino:a)Oficie-se ao Banco Central para que informe a este Juízo a 

existência de cartões de crédito válidos emitidos pelas instituições 

financeiras fiscalizadas pelo referido órgão em nome do executado, 

comunicando-lhe, ainda, a suspensão dos mesmos até ulterior 

determinação deste Juízo, devendo o referido aspecto ser inserido nos 

sistemas informatizados do órgão e das aludidas instituições financeiras. 

Saliente-se, que em caso de inércia daquele órgão Federal, incorrerá em 

crime de desobediência o(a) responsável pela Gerência Jurídica daquele 

órgão.Às providências. Intime-se as partes. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de 

Outubro de 2018Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 324638 Nr: 25148-63.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIGUEL SUTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETA CONSTRUÇÕES E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Processo n. 617/2007

Código 324638

Vistos.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerida 

pela exequente deve atender o art. 795, §4º do NCPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, intime-se o exequente para que adeque o seu pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, ao previsto no Título III, 

Capitulo IV, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de 

indeferimento.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 797851 Nr: 4236-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CIRO EZEQUIEL DA SILVA, ERDETH 

JUVINA FONTES DA SILVA, CÉSAR FONTES DA SILVA, CIRO EZEQUIEL 

DA SILVA FILHO, ANDREIA VIZENTIN SILVEIRA, GISELE CRISTINA 

FONTES DA SILVA SANTOS, NELSON ANDRADE DOS SANTOS, GISLAINE 

FONTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GUSMÃO DE FARIA, ALBANY 

LOPES BUSSIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n. 4236-35.2013.811.0041

Código 797851

Vistos

Indefiro o pedido de fl. 171, uma vez que não estão caracterizados 

qualquer das hipóteses do art. 451 NCPC, bem como a requerente não 

apresenta motivo plausível para requerimento de substituição da 

testemunha.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034632-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034632-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Carta Precatória extraída 

de Ação Cominatória ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do 

Estado de Mato Grosso. Nesse diapasão, à luz do Provimento n. 

4/2008/CM e da Resolução n. 11/2017/TP, fixada a competência de órgão 

específico, este Juízo afigura-se absolutamente incompetente para o 

processamento da presente deprecata em que figura no seu polo passivo 

a Fazenda Pública Estadual. Desta feita, DECLINO, de ofício, o 

cumprimento da presente deprecata a uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública da Capital, nos termos do Provimento n. 4/2008/CM e da 

Resolução n. 11/2017/TP do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Novo Código de 

Processo Civil. Às providências. Intimem-se. Redistribua-se, expedindo-se 

o necessário. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025516-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS (ADVOGADO(A))

LORAYNE ALBERNAZ SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025516-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LORAYNE ALBERNAZ SOUZA RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. 

Trata-se de Ação de Resolução de Contrato com Restituição de Valores 

ajuizada por LORAYNE ALBERNAZ SOUZA em desfavor de MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME XVI INCORPORACOES 

SPE LTDA. As partes compuseram-se amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo celebrado nos autos e a extinção do processo. 

Desta feita, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, EXTINGUINDO 

o processo, com resolução de mérito, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 

do Novo Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais 

divididas pela metade pelas partes autora e ré, suspensa a sua 

exigibilidade relativamente à parte autora por ser beneficiária da 

gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de 

sucumbência. Decorrido o prazo recursal desta sentença homologatória, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com as 

anotações e baixas de estilo. Às providências. Publique-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000607-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNEY JOAO DA SILVA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDNEY JOÃO DA SILVA JUNIOR 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

01/12/2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 11358312, 11358322, 11358330, 11358342, 

11358356, 11358377 e 11358408. Devidamente citada (id nº. 11431013), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (id nº. 11930586, 

11930594, 11930605 e 12200899), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo; II – Da Inépcia Da Inicial, da Necessidade De 

Realização De Pedido Administrativo Anterior/Da Falta De Interesse De 

Agir, III- Da Não Comprovação do Pedido Administrativo. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id nº. 12948790. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id nº. 

12387379. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id nº. 

13152222. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13344973. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA INÉPCIA DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR - DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário à propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, 

principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito pela 

seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, INDEFIRO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA Alega a seguradora ré, em síntese, 

que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, mas que 

não obteve resposta. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito 

pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida. Dessa forma, INDEFIRO a preliminar de Não 

Comprovação de Requerimento Administrativo. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 
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automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id nº. 

11358342), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id nº. 12387379). Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 01/12/2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12387379), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 
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corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão PÉ ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50%, 

perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ 

ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 

6.750,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 3.375,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01/12/2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030534-08.2017.8.11.0041
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VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARCELA MARIA DA SILVA COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030534-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELA MARIA DA SILVA COELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARCELA MARIA DA SILVA 

COELHO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 25/07/2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 10080990, 

10080999, 10081007, 10081012. Devidamente citada (id nº. 10094353), a 

parte ré apresentou contestação id nº 11361034 e documentos (id. 

10600518 10600527,10600532), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo da Lide; II – Da Necessidade de Pedido 

Administrativo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 11603422. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 11140588. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 11603485. A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13344564. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 
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NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE 

E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, 

que uma das partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta 

parte deu causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os 

custos inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de 

causalidade entre a conduta do sucumbente e a existência da ação 

judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos legalmente 

inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a figura dos 

honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, REJEITO a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Boletim de 

Atendimento (id. 10081007), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (id 

nº 11140588). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25/07/2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou 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 
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as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11140588), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão PÉ ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50%, 

perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ 

ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 

6.750,00= R$ 3.375,00 Total: R$ 3.375,00 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (25/07/2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 11 de Setembro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004381-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ROSALVO DE CAMPOS GONCALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004381-98.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSALVO DE CAMPOS GONCALVES JUNIOR REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de ação no qual ROSALVO DE CAMPOS GONÇALVES 

JUNIOR busca indenização referente ao seguro DPVAT em face da 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. Após o 

ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para juntada do prévio requerimento administrativo. A 

decisão foi publicada em 01.03.2018. Ao que o autor permaneceu inerte 

até a presente oportunidade. É o necessário relato. Fundamento e Decido. 

O Poder Judiciário é comumente criticado por sua morosidade. Contudo, é 

certo que atualmente existe uma judicialização de praticamente tudo. Não 

há como conviver com a beligerância. Há necessidade de construirmos 

uma sociedade na qual a busca pelo Poder Judiciário ocorra em situações 

nas quais existe efetiva resistência à pretensão do cidadão, sob pena do 

Judiciário se tornar verdadeiro gestor dos mais diversos segmentos 

sociais. O entendimento de que não é necessário o esgotamento prévio da 

via administrativa para que o interessado busque a tutela jurisdicional 

estava baseado no preceito contido no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, que estabelece que qualquer indivíduo pode acionar 

o Poder Judiciário sempre que houver violação a direito, mediante lesão ou 

ameaça. Porém, para os defensores da necessidade do prévio 

requerimento administrativo, posicionamento adotado por este Juízo, como 

requisito indispensável para a propositura da ação de cobrança do 

DPVAT, é pelo fato de que o interesse de agir é caracterizado pela 

materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. 

Segundo teoria eclética da ação, é necessária afirmação de lesão a direito 

para exercer o direito de ação, pois a existência de conflito de interesses 

faz nascer o interesse processual para a parte que não conseguiu 

satisfazer seu direito consensualmente, lembrando que a necessidade do 

exercício do direito de propor a ação pode derivar de imposição legal ou 

quando o réu se nega a cumprir espontaneamente a obrigação e, nesse 

momento, surge o interesse de agir do Poder Judiciário para a solução do 

conflito. Então, pode-se dizer que o interesse da parte só nasce com a 

negativa da seguradora em cumprir espontaneamente a obrigação, que 
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consiste no pagamento da indenização de acordo com o grau de invalidez 

e este se dá com a apresentação do pedido administrativo. O interesse de 

agir pode surgir se, mesmo ingressando primeiramente na via 

administrativa, a seguradora impõe uma série de exigências praticamente 

impossíveis de serem cumpridas, comprometendo o andamento do 

processo administrativo sem qualquer justificativa. O esgotamento da via 

administrativa não é requisito obrigatório, desde que a parte demonstre 

que não obteve êxito na via extrajudicial. Ora, o pretendente não 

formulando pedido administrativo, não existindo resistência por parte da 

seguradora e não havendo conflito a ser solucionado pelo Judiciário, por 

certo não se faz presente o interesse de agir que, então acarreta no 

arquivamento e extinção do feito. Sabe-se que nenhum direito é absoluto 

em nosso ordenamento jurídico, devendo ser analisado, no caso concreto, 

qual a melhor norma aplicável, sopesando os direitos em conflito. No caso 

do direito de pleitear o recebimento do seguro DPVAT diretamente ao 

Judiciário, também deve ser reanalisado e repensado por nós, operadores 

do direito, como, aliás, já o fez o Superior Tribunal de Justiça, em decisão 

unânime dos Ministros que compõem a corte, cuja ementa passo a 

transcrever: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. 

DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido”. De outra feita, a Lei n° 6.194/74 que regula o seguro em 

testilha, permite que o interessado, sem quaisquer intermediários, requeira, 

a qualquer seguradora conveniada, o pagamento da indenização. Além 

disso, para ampliar o conhecimento da referida norma, nos últimos tempos, 

o Poder Público tem investido pesado na divulgação, através dos meios de 

comunicação, de informações sobre o seguro em análise, esclarecendo 

quem são os legitimados para receber, qual o procedimento a ser adotado 

pelo interessado, etc. Inclusive, tem-se enfatizado que o interessado deve 

fazer um simples requerimento para pleitear o recebimento do seguro. 

Assim, tanto a norma jurídica em questão, como ações governamentais 

tem difundido informações para que os sujeitos de direito possam receber 

o seguro obrigatório de forma simples, rápida e sem necessidade de 

acionamento do Judiciário, minimizando o número de ações judiciais, dando 

maior celeridade à efetivação dos direitos e consequentemente, permitindo 

que o Judiciário se preocupe com casos em que a atividade jurisdicional 

seja indispensável para pacificação social. O referido entendimento não 

afronta o direito sagrado de acesso à justiça, estampado no inciso XXXV, 

art. 5º, da Constituição Federal porque não há ameaça a direito, menos, 

ainda, lesão a direito algum! Veja que o autor afirmou a existência do fato 

constitutivo do seu direito (causa ativa), mas não disse qual é o fato 

violador desse direito. Ora, Não houve negativa da seguradora em adimplir 

a indenização do seguro obrigatório! Nem se diga que se trata de ação 

preventiva, anterior à violação, é necessário alegar, além do fato 

constitutivo do direito, a ameaça/risco/perigo de violação a esse direito. 

Mero receio do não pagamento da indenização não é capaz, de per si, de 

configurar o interesse processual, mormente considerando que havendo 

subsunção do fato à norma (ocorrência da invalidez), as seguradoras têm 

quitado a indenização, pela via administrativa. Vale ressaltar, nesta 

oportunidade, que o exame do interesse de agir (interesse processual) 

passa pela verificação de duas circunstâncias: utilidade e necessidade do 

pronunciamento judicial, com ele não se confundindo o interesse 

substancial primário. E, na hipótese, patente, ululante a falta de interesse 

de agir (repito, interesse processual), dada a desnecessidade do pedido 

judicial formulado, uma vez que o autor poderia obter, administrativamente, 

aquilo que se busca em juízo. Somente em caso de indeferimento do 

pedido administrativo ou não resposta no prazo legal pela seguradora, 

configurará a violação do direito e, como corolário, o interesse processual 

para o ingresso da ação de cobrança. Tal entendimento alinha-se aquele 

referente ao ingresso de ação para recebimento de benefício 

previdenciário, sumulado pelo verbete n.º 89 do STJ, in verbis: Súmula 89, 

STJ: Ação Acidentária - Via Administrativa. A ação acidentária prescinde 

do exaurimento da via administrativa. Assim, diferente não foi a posição 

adotada pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual 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: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão 

levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 

requerimento, para todos os efeitos legais...” Segundo os ensinamentos 

de Fredie Didier favorável pretendido, “A providência jurisdicional 

reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se 

revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto 

possível, a situação jurídica do requerente' (...)". (DIDIER JR., Fredie; 

BRAGA, Jr "há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder 

propiciar ao demandante o resultado Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. 

Curso de Direito Processual Civil. vol. I, Bahia: Ed. Edições JusPodivm, 

2008, p. 188) Apenas observando que o NCPC extinguiu, como categoria, 

as condições da ação. Interessante observar que o instituto foi extinto, 

mas seus elementos (legitimatio ad causam, interesse de agir e 

possibilidade jurídica) permaneceram intactos, tendo sofrido, contudo, um 

deslocamento para outras categorias processuais. Sobre o tema, 

oportuno trazer à baila, o contexto e conteúdo das decisões monocráticas 

proferidas pelo STF, em processos da relatoria do Min. LUIZ FUX (RE 

839.314 de 10/10/14, RE 824.709 de 20/10/14 e RE 839.320 de 31/10/14) e 

Min. CÁRMEM LÚCIA (RE 826.890 de 19/09/14). Estas decisões advieram 

do reconhecimento de repercussão geral pelo plenário daquele Sodalício, 

de matéria análoga, constante do RE 631.240, da lavra do Min. ROBERTO 

BARROSO, que reconheceu que a tese ventilada no referido recurso 

extraordinário estava, efetivamente, inserida no conceito de repercussão 

geral, conforme delineado no art. 543-A, § 7º, do Código de Processo Civil. 

Justamente em função disso, é que nos recursos extraordinários supra 

citados, o STF reconheceu que, também no que toca ao DPVAT, aplica-se 

o contido naquele RE 631.240/MG, ou seja, que o conceito de interesse de 
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agir ou processual, só se configura com a existência do binômio 

necessidade-utilidade e que este só se materializa mediante prévio 

requerimento administrativo. Veja-se a seguinte ementa: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não 

houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo 

perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do 

pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso 

DESPROVIDO. Importante destacar, ainda, neste ensejo, que o 

reconhecimento, pelo STF, da existência ou inexistência da repercussão 

geral, produz efeito orientador sobre as questões a ela vinculadas, tanto 

no plano horizontal, ou seja, com relação à própria Corte, quanto no plano 

vertical, obstando a remessa de recursos que versem sobre a mesma 

questão - unidade exegética das decisões. Assim, as decisões que 

reconhecem a existência da repercussão geral, têm efeito relevante, 

posto que servem de firme parâmetro e precedente para outras questões 

que se mostrarem idênticas àquela já examinada pelo STF. Por fim, é 

interessante ressaltar como se posicionou o STF sobre esse assunto, 

especificamente no voto do Min. GILMAR MENDES, sobre a eventual 

afronta ao art. 5º., XXXV da CF: "(...) Quando o texto constitucional fala 

que nenhuma lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito, usa uma fórmula de retórica para dizer que não pode 

haver disposições legais que obstaculizem o exercício de direito, mas não 

significa que a lei não possa disciplinar a matéria. Até porque, do 

contrário, nós chegaríamos a um resultado estrambótico, nós teríamos que 

declarar a inconstitucionalidade do Código de Processo Civil, que 

estabelece todas as condições da ação, prazo para propor recurso..." No 

caso dos autos, verifico que a distribuição da presente demanda foi 

POSTERIOR ao julgamento do TEMA 350, na qual foi reconhecida a 

repercussão geral (03/09/2014), e inexiste nos autos qualquer indício de 

que houve prévio requerimento administrativo para pagamento da 

indenização. Desta forma, não há o que se falar que houve ameaça ou 

lesão ao direito pretendido pela parte Autora, uma vez que, ausente a 

caracterização de resistência à sua pretensão por parte da Requerida, de 

modo que a necessidade de intervenção do Poder Judiciário é inexistente. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, III C/C art. 485, VI do CPC/2015, 

INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, diante da carência da ação pela falta de 

interesse de agir da parte Autora, e, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos 

autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido angularizada a 

relação processual. Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. P.R.I. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003217-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003217-98.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLOS JOSE DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 15822007). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

15822007), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante 

a procuração de (id. 11740811), devendo ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013781-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGO CELSO LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020583-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

AUGUSTO CESAR COSTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031968-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SANTOS 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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023712-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOSE PINTO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010837-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES DIAS DE CARVALHO (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 art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 748686 Nr: 833-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÉA TORQUATO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO, 

RONALDO C CRUZ DO NASCIMENTO, JAIR DE SOUZA, ESPOLIO DE JOÃO 

DE DEUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA REIS CARMONA - 

OAB:15156/MT, DIOGO DOUGLAS CARMONA - OAB:751/MT, LEA 

TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:12753

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 756319 Nr: 8407-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO MORAIS FILHO - 

OAB:13.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/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.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 766179 Nr: 18925-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE VERDE S.A. SBT - CANAL 12, LUIZ 

CARLOS MAGALHÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/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.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 780951 Nr: 34523-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA EMIKO NAKASSUGUI, MARCOS ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, URBANA OPERAÇÕES IMOBILIARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DIAS ZANCHET - 

OAB:15780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/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, 
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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.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 834514 Nr: 39847-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA BENEDITA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DA SILVA 

CAVALCANTE - OAB:24.923 DF, MARCILIO ALFREDO REBELATTO - 

OAB:49.276, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

11.065-A, RAFAEL D'ALESSANDRO CALAF - OAB:17.161 OAB/DF, 

TEÍLA ROCHA NOGUEIRA - OAB:32.389 OAB/DF

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 878837 Nr: 16031-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO VELASQUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CASTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERODILCE SANTOS 

GUIMARÃES - OAB:16518

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 900418 Nr: 30142-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOTORY DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

ESTABELECIMENTO BANCÁRIO DO EST. MT, SAMSUNG ELETRÔNICA DA 

AMAZÔNIA LTDA, CONNECT MOBILE COMÉRCIO DE CELULARES LTDA 

ME, CLARO S.A, VITAL TELEFONIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRIGIDA BERNARDO 

REVEILLEAU - OAB:313.034/SP, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11.765/MT, KAREN BADARÓ VIERO - OAB:270.219 OAB SP, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:173.524/RJ, MARINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:OAB/MT 16.735, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/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.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 919155 Nr: 42856-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5.058/MT, MARIANA 

BRAGA LOUZADA - OAB:8425-B/MT, TAMIRYS CELESTINO - 

OAB:14269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/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.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949134 Nr: 59776-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBON DE ANDRADE - 
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OAB:12573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/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.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1012211 Nr: 28471-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA APARECIDA FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANALISE AMBIENTAL LTDA- ANAMBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAN CORREA DA COSTA - 

OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ARTUR RIBEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.714

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1088826 Nr: 5611-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA CANDIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:19.125/ OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 11.242

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1151465 Nr: 32346-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922770 Nr: 45107-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFRAIN BARCELOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBUNAL DE ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA. - TARCOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 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. 416/423, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1082642 Nr: 2778-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI SILVA COSTA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 403629 Nr: 35677-73.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. L. S. A, ERNANI LUZ ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, YARA DE SOUZA 

PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT

 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 correspondência devolvida de fls. 

187 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 354708 Nr: 25165-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZIAD OMAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora e requerida, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem sobre o 

calculo de fls. 279/286, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933198 Nr: 51023-88.2014.811.0041

 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: CLÁUDIA KOHLHASE RODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO DE BARROS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949976 Nr: 60364-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, 

CAROLINE MARTINS, MARINA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GOMES TAKAIAMA - 

OAB:14.119/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Hellen Elizabeth 

Correa Martins, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para apresentar as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1082829 Nr: 2828-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS, MILTON 

DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR ESTALK - OAB:247302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Ante a denunciação da lide pelo réu, no prazo da defesa (CPC, art. 126) 

determino a citação do denunciado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS (qualificação às fls. 43/verso), via correio, para contestar, no 

prazo legal.

O denunciante deverá providenciar a citação no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 131 do CPC, sob pena de ação prosseguir somente 

contra ele.

Proceda-se com as retificações necessárias junto ao Sistema Apolo e na 

capa dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1009548 Nr: 27349-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALMEIDA GIL JUNIOR, RICARDO ALMEIDA GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, JULIETA MARINHO PIRES 

CEZARIO - OAB:14272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados em audiência.

Homologo a desistência do depoimento pessoal da parte requerida, bem 

como das testemunhas Glen Carlos De Arruda e Ruy De Souza 

Gonçalves.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1131381 Nr: 23575-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLAS GRAVADORA E EDITORA MUSICAL 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR UEHARA PAULA - 

OAB:19795/0, RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - OAB:19441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte autora acerca do teor da certidão de fls. 68, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1150886 Nr: 32080-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENCAR VIEIRA MUNDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 74 de 728



OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO 

DE MINAS - OAB:

 A parte requerida em sede de contestação suscitou preliminarmente o 

instituto da denunciação à lide.A denunciação da lide tem como objetivo 

principal decidir questão que versa sobre o direito de regresso, formando, 

desse modo, uma lide secundária no bojo dos autos da ação principal, em 

que o pedido de cada uma delas é diverso, já que em uma se busca a 

rescisão contratual e o pagamento de indenização e na outra o 

ressarcimento de todo o valor despendido em razão da procedência do 

pedido da outra.Na hipótese, a parte requerida Edson Alves de Jesus 

alega que “não obstante o requerido ter assinado o contrato de compra e 

venda do veículo objeto da presente ação, este nunca teve interesse em 

adquirir o bem para uso próprio, bem como nunca foi o seu real possuidor, 

uma vez que o negócio jurídico e a tradição se deu diretamente entre o 

requerente e Edinilsa da Silva Firmino Minot”.Tal alegação é por demais 

frágil uma vez que consta contrato de compra e venda às fls. 22/24 

firmado entre autor e réu, inclusive com firma reconhecida em cartório e 

autorizaria no máximo a alegação de ilegitimidade passiva mas não de 

denunciação à lide.No caso em exame, não existe obrigação legal ou 

contratual que justifique a denunciação à lide da pessoa que 

supostamente teria a posse do veículo, pois o contrato de compra e venda 

pactuado no caso obriga tão somente o autor, o proprietário do veículo e o 

requerido.Não restou configurada quaisquer das hipóteses do art. 125 do 

CPC, razão pela qual rejeito a denunciação à lide.Outrossim, designo 

audiência de instrução para o dia 03 de abril de 2019 às 14 horas para 

oitiva das partes e testemunhas.Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo 

o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a 

secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742503 Nr: 39394-25.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTORS COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, Flavio Alves Carvalho - OAB:250520, MIGUEL SOUZA 

FERRI - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR as 

requeridas ao pagamento, solidariamente, da quantia de R$ 12.000,00 

(doze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença (Súmula 362 do STJ).Considerando a sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento pro rata das custas 

processuais. No que tange aos honorários, fixo-os em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, devendo cada uma das partes arcar com os 

honorários da parte contrária.Contudo, face ao deferimento de gratuidade 

de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 898864 Nr: 28961-54.2014.811.0041

 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: AADSPT, DAYANE MONIKE DE SOUZA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, CLÍNICA FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por ARTHUR 

AUGUSTO DE SOUZA PEDROSO TRINDADE em face da UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CLÍNICA FEMINA, e condeno as 

requeridas ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), em 21/10/2013, e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).Havendo interesse 

de criança e de acordo com o parecer ministerial, o valor referente à sua 

parcela deverá ser depositado e permanecer em conta única judicial, 

conforme dispõe o art. 1º, § 1º da Lei 6.858/80, eis que visa à proteção do 

patrimônio em face da possibilidade de dilapidação por seus responsáveis 

legais.Em face da sucumbência, condeno ainda as requeridas ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 950946 Nr: 321-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO CARMINDO DA CONSTRUÇÃO 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, CRISTINA YUMI ALVES KUZAI 

PUPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA PATRICIA CAMARAO CUNHA, 

ELIZABETH RIBEIRO CAMARÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 As partes entabularam acordo conforme petição de fls. 196/199, 

requerendo a homologação e a suspensão do feito até o integral 

cumprimento.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários conforme o acordado entre as partes.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 349004 Nr: 19350-87.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 

7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/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.
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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.: 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: VIRGÍNIA R. T. S. M. FERREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR, LENDA 

TURISMO - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana dos santos brandao - 

OAB:24998, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900, SIDNEI GUEDES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 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.: 813296 Nr: 19773-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCAR, INGLID FERNANDA DE OLIVEIRA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL MATO GROSSO ÁGUAS QUENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIRA MUTRAN - 

OAB:10.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11495

 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.: 1008669 Nr: 27006-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERTY SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA. - EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - 

OAB:238.994-SP, FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - 

OAB:178.171, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13263

 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.: 937050 Nr: 53122-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA, LG 

ELETRONICS DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIGREISO REIS LINO - 

OAB:16750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - 

OAB:2.255-A/RJ, Fernando Rosenthal - OAB:146730/SP

 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
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 Cod. Proc.: 1030602 Nr: 37057-24.2015.811.0041

 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: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 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.: 1009065 Nr: 27152-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA CENSI BORGES, CALDEIRA,LÔBO E OTTONI 

ADVOGADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR ROGERIO GOULART BORGES, 

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR, RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:14.517 

DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:DF/16.785, NPJ - AFIRMATIVO - OAB:, PAULO 

FERNANDO PAZ ALARCÓN - OAB:OAB/PR 37.007, RENATO LÔBO 

GUIMARÃES - OAB:14.517 DF, WELLINGTON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:MT/8.862

 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.: 865609 Nr: 6061-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORMAQ DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 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.: 819003 Nr: 25298-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY PRUDENCIO DE SOUZA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FRANCISCO GONÇALVES, JOÃO 

BATISTA DA SILVA, JURACEMAS MARCONDES CARNEIRO DOS SANTOS

 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: ALLAN CHRISTINO DE 

ARAUJO MIRANDA - OAB:54219/PR, LUIS FERNANDO DE CAMARGO 

HASEGAVA - OAB:24189, LUÍS HASEGAWA - OAB:24.189 PR, 

VANILTON DE FREITAS SCOPONI - OAB:10657/PR

 A parte autora e a parte ré João Francisco Gonçalves, entabularam 

acordo conforme fls. 206/208, requerendo a homologação e a suspensão 

do feito até o integral cumprimento.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre a parte autora e a 

parte ré João Francisco Gonçalves, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito em 

relação aos demais requeridos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 826553 Nr: 32471-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN 

MARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA CATARINA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325/MT

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar demonstrativo atualizado do débito e requerer o que entender 

de direito.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 404174 Nr: 35861-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROSOLEM NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITORIO CONTABIL UNIAO LTDA, JOÃO 

BATISTA BOTELHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da petição de fls. 765/786.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1065545 Nr: 53448-54.2015.811.0041

 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: AGENILSON TITO BACO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELE ROSANGELA LEMES 

- OAB:17.253MT, ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - 

OAB:16335 OAB/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - 

OAB:15999-B / MT, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820/MT, 

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - OAB:14.245MT, EUNICE 

ELISIA SILVA OLIVEIRA - OAB:16.543/MT, FABIO HENRIQUE PRADO 

DA CRUZ - OAB:21.130, GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - 

OAB:20.788/O/MT, JOÃO BONFIM BARROSO - OAB:12874/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA - OAB:3.127-A, SERGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6180, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:12456

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) declarar a 

inexigibilidade do débito de R$ R$ 195,96 (cento e noventa e cinco reais e 

noventa e seis centavos), decorrente da recuperação de consumo; b) 

determinar que sejam emitidas novas faturas, das quais deverão ser 

retiradas as parcelas de R$ 32,74 (trinta e dois reais e setenta e quatro 

centavos).Face à sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao 

pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o 

valor dos honorários sucumbenciais respectivos (art. 85, § 14, do 

CPC).Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, ficam as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de hipossuficiência financeira (art. 98, 

§3º, do CPC).Transitada 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.: 361184 Nr: 31221-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD, PATRICK ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO JORNAL DE CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 Defiro a penhora no faturamento da empresa executada.

Expeça-se carta precatória para a comarca de Cáceres/MT, a fim de que o 

Juízo Deprecado nomeie um administrador-depositário, nos termos do art. 

866, § 2º, do CPC, para que seja efetuada a penhora no faturamento da 

empresa executada na proporção de 30% (trinta por cento), até a 

satisfação integral do débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 916349 Nr: 41010-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR ANGELO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO E GOTARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:20683, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:16155

 Indefiro o pedido de parcelamento do valor da condenação diante da 

vedação expressa contida no art. 916, §7° do Código de Processo Civil.

Ante a realização de depósito nos autos, expeça-se alvará para 

levantamento de valores em favor do exequente, observando-se os dados 

contidos em fl. 152, por serem esses incontroversos.

Ainda, intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do saldo 

remanescente em um ÚNICA parcela, no prazo de 15 (quinze) dias sob 

pena de penhora pelo convênio BACENJUD.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 931696 Nr: 50212-31.2014.811.0041

 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: PAULO CELSO DO COUTO NINCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOANA ANTONIA DA SILVA 

COUTO, ESPOLIO DE CARMELITA DA SILVA COUTO, ESPOLIO DE 

ASCENDINO DO COUTO, CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA DA 

PAZ, CONDOMÍNIO PARQUE CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON S. CAMPOS - 

OAB:15.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655/MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - 

OAB:13565/O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

com fundamento no artigo 550 do Código Civil de 1.916, combinado com o 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar o domínio de 

PAULO CELSO DO COUTO NINCE sobre a área usucapienda (área situada 

à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1.137, Centro Norte, registrada 

sob o n° 30.771, folha 049, Segundo Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá, atualmente medindo 2.129,790 m²), devidamente caracterizada na 

inicial, servindo a presente sentença de título para a transcrição no 

Cartório de Registro de Imóveis desta comarca. Expeça-se o competente 

mandado de inscrição ao 2º Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca de Cuiabá - MT. Condeno os requeridos Espólio de Ascindino do 

Couto, Espólio de Carmelita da Silva Couto e Espólio de Joana Antônia da 

Silva Couto ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor 

dos réus, que ora concedo, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, 

tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 830267 Nr: 35981-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 78 de 728



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL DE ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA. - TARCOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 Defiro a suspensão por 12 (doze) meses.

Finda a suspensão, intime-se para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1100457 Nr: 10749-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON WILLIAN DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA JANGADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a inexistência de bens penhoráveis, DEFIRO o pedido de 

fls. 69/70 e determino a penhora na "boca do caixa" de numerário 

existente na empresa elencada à fl. 70 até a satisfação do crédito.

Fica desde já deferido o uso de força policial e arrombamento.

Intime-se a parte exequente para que apresente o demonstrativo 

atualizado do débito.

Com a manifestação do exequente, expeça-se a competente carta 

precatória para a Comarca de Jangada/MT para a realização da respectiva 

penhora.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 305556 Nr: 15483-23.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO, ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINÉRIOS SALOMÃO LTDA, MINÉRIOS 

SALOMÃO LTDA, JESSICA CRISTINA DE SOUZA, MAURO MENDES 

FERREIRA, VALDINEI MAURO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127 -A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA RIBEIRO DAROLD - 

OAB:OAB/MT 12037

 Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte exequente acerca 

das petições de fls. 296/297 e 298/306 e documentos de fls. 307/317, no 

prazo de 10 (dez)dias.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 817417 Nr: 23843-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINE CRIVELATTI, VICENTE FORTUNATTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINCO ALFA INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/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.: 873985 Nr: 12620-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA MADALENA DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROSA PEREIRA DE SOUZA, 

TISSALEIA LTDA - ME, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:118948, 

FERNANDA CAMILA PICOLLI - OAB:OAB/MT 19.716, ICARO GILBRAN 

REVELES DE ANDRADE - OAB:15578, LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/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.: 1015795 Nr: 30033-42.2015.811.0041

 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: ALEXANDRA PORTO TASSINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A, 

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, GRAMARCA VARZEA GRANDE, NICOLA 

VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDIS TZORTZIS JUNIOR - 

OAB:63256/RS, EDUARDO DOS SANTOS GOMES - OAB:42763, FABIO 

RIVELLI - OAB:OAB/SP 297.608, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - 

OAB:, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do esclarecimento do 
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perito de fls. 404/409, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1060890 Nr: 51417-61.2015.811.0041

 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: JAIR OLIVEIRA, JACIRA DO NASCIMENTO MARTINS, 

JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO, FIRMINO SANTANA DA SILVA, 

DANIEL CURTI DE ALMEIDA, JOAMIL ESMAEL DO NASCIMENTO, HOZANA 

GONÇALVES DE ARRUDA SILVA, ELIZABETH BENEDITA DE MORAES, 

LAERCIO CAETANO DA SILVA, LUCIA PEDROSA DA SILVA, BENJAMIN 

PEREIRA DE CARVALHO, IRACEMA DOS SANTOS SILVA, DÁRIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNÃO COSTA - OAB:18.283 

DF, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALÉRIA 

LEMES DE MEDEIROS - OAB:27.403 DF

 Em face da petição de fls. 396/398, defito o pedido de prorrogação do 

prazo para mais 60 (sessenta) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 777392 Nr: 30754-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DO CARMO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO F. DE FIGUEIREDO - OAB:7627 - 

A/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 660/692, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1095831 Nr: 8739-94.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINA DUARTE DE JESUS, EDY MARQUES SANTOS, 

VINTIM CORREA DA CRUZ, IVANY BARBOSA DA CRUZ, JOSÉ GILMAR DE 

ALMEIDA CORREIA, MARIA APARECIDA DELFINO DE ANDRADE, JOACIL 

DA SILVA BARBOSA, NERCY MARIA LOPES BARBOSA, REINILDE 

PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO, JOÃO CANDIDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVÃO - 

OAB:73.825/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Em face da petição de fls. 435/436, defiro o pedido de prorrogação do 

prazo para mais 60 (sessenta) dia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1116655 Nr: 17320-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVINO CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intime-se novamente a parte exequente para se manifestar acerca do 

pagamento feito pela executada às fls. 49, advertindo que o silêncio 

importará em reconhecimento tácito do cumprimento de sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1329521 Nr: 15519-79.2018.811.0041

 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: CARLOS AMÉRICO MELLIN, RENATA CRISTINA 

MONTORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEAS YONEZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apense-se aos autos sob o nº. 19938-65.2006.811.0041 – Cód. 256580.

 Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição art. 290, do CPC.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 289915 Nr: 10450-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT

 Trata-se de Ação Monitória em que Cerâmica Cristofoletti LTDA move em 

desfavor de Orlando da Silva Correa.

Conforme se vê dos autos houve o cumprimento integral do acordo (fl. 

277).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil.

 No mais, expeça-se Ofício ao Cartório do 2° Serviço notarial de Registro 

de Imóveis de Cuiabá/MT, para que seja retirado o ônus do imóvel 

matriculado sob o número 68.182.

Sem custas remanescentes conforme a petição de fl. 277.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 344967 Nr: 14936-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANDRÉ GRUPO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 O douto advogado da parte Exequente requer a suspensão do presente 

processo de execução, com o seu consequente arquivamento provisório, 

pelo prazo de 01 (um) ano uma vez que não foram encontrados bens 
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penhoráveis em nome do Executado.

Defiro o pedido de fl. 247.

Finda a suspensão, intime-se para requerer o que entender de direito.

Cumpre-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 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

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação, a fim de 

DECLARAR ABUSIVAS as cláusulas que obrigam o consumidor a custear 

os juros de evolução de obra no período de atraso da obra e CONDENAR 

SOLIDARIAMENTE as rés GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

SPE LTDA E GOLDFARB INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A ao 

pagamento de DANOS MATERIAIS consistentes no ressarcimento das 

taxas pagas a título de “juros de obra” no período compreendido entre 

01/06/2013 a 01/06/2014. Os valores apurados deverão ser acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a 

partir da data de vencimento de cada prestação.Diante do atraso 

injustificado, CONDENO SOLIDARIAMENTE as rés ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS no valor equivalente a R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 

362-STJ).Face à sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao 

pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro no importe de 10% ( dez por cento) sobre o valor da 

condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o 

valor dos horários sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do 

CPC).Como a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a 

exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos. Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 dias úteis sem eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1310729 Nr: 11026-59.2018.811.0041

 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: JAIME LEIDENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIAS, JURUENA - 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DIAS - 

OAB:15.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que nos autos de execução sob o cód. 87664 foi 

determinada as baixas das penhoras dos imóveis junto ao 1º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Cotriguaçu – MT, intime-se a parte 

embargante para que informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 888414 Nr: 22174-09.2014.811.0041

 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: DALVA CEDRO LORENTI DA SILVA, ALYNE CEDRO 

LORENTI DA SILVA, ANA CLAUDIA CEDRO LORENTI DA SILVA, LUIS 

EDUARDO CEDRO LORENTI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ CATARINO DA SILVA, 

ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES AMARAL SANTOS, LUCELIA CATARINA 

DOS SANTOS AMARAL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:14.972 - MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para reconhecer a 

relação jurídica entre o Sr. Alécio Aparecido Lorenti da Silva e o Sr. José 

Bonifácio Noleto, consubstanciada na compra e venda do imóvel 

mencionado na inicial.Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 716534 Nr: 10352-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 122, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 399825 Nr: 32954-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJADIEL MENDES DE PINHO - ME, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECARPISO- COMÉRCIO E 

REPREESENTAÇÕES LTDA, HSBC BANK BRASIL S/A, EJADIEL MENDES 

DE PINHO - ME, FATORINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, ODAIR 

BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, ODAIR 

BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 818074 Nr: 24483-37.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE LEMES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONSTANCE, 

ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTÉNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES 

LTDA, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600, ANA ELISA NETZ DO AMARAL - OAB:10566/MT, 

ANA PAULA SOUZA SANTOS - OAB:22070/O, Eduardo Afonso 
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Mendes Fonseca Filho - OAB:106596, KLAUS GIACOBBO RIFFEL - 

OAB:OAB/RS 75.938, Sergio Roberto de Oliveira - OAB:75.728

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Elevaenge Comercio e 

Assistência Técnica em Elevadores Ltda., na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar as alegações finais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1140353 Nr: 27556-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CESAR ROCHA ZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MT - 

OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autora, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para impugnar a contestação e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1132746 Nr: 24175-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA, 

LENIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIADNE SAMPAIO LARA, ORLANDO PIZZI 

FILHO, RICARDO PIZZI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MT - 

OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autora, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para impugnar a contestação e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1065408 Nr: 53378-37.2015.811.0041

 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: GEORGE HENRY ANDRADE SILVA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARTINS PEREIRA DE CARVALHO, 

JANETE GOMES RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - CUIABA 

- OAB:, JULLYEMERSON R.R. DE MORAES AGUIAR - OAB:15.894, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MT - 

OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autora, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para impugnar a contestação e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 889248 Nr: 22755-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIQUE BATISTA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 76689 Nr: 7365-34.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ CELULAR LTDA ME, DAVID CELSON 

FERREIRA DE LIMA, DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, JOÃO HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11.409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.120, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte exequente, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para impugnar a contestação 

e contestar a reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 807111 Nr: 13585-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E 

COMPONENTES LTDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. DE SOUZA ME, MEIRIMAR JOSÉ DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16368/O, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte exequente na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

257, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753673 Nr: 5599-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERACY DE CASTRO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN EVARISTO PRAETÓRIUS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO LUCAS DA 

SILVA - OAB:22009/O, SALATIEL DE LIRA MATTOS - OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8.476/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte exequente, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para providenciar a respectiva 

averbação no ofício imobiliário, nos termos do art. 844, do Código de 

Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 446724 Nr: 20964-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORPO E ARTE FASHION LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:OAB/MT 12.544, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - 

OAB:6953/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034419-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS (ADVOGADO(A))

M S SERVICOS DE HOSPEDAGEM E RESTAURANTE LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034419-93.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

balancetes, declaração de renda de pessoa jurídica, e/ou cópia de extrato 

suas contas bancárias, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg 

no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). No mesmo 

prazo deverá apresentar histórico de consumo dos últimos 02 anos e 

cópia do termo de ocorrência e inspeção mencionado pela autora em sua 

inicial e o endereço eletrônico de ambas as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

10 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002593-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO CARGA PESADA LTDA (REQUERENTE)

LELIA FELIPE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002593-83.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação indenizatória fundada no fato de ter ocorrido oscilação de energia 

no dia 04/04/2016 que danificaram oito, das nove bombas do posto autor. 

Diante do pedido de prova pericial formulado pela defesa, esclareça a 

autora onde estão as bombas danificadas, a fim de apurar se é possível a 

realização de prova direta, em cinco dias. Após, concluso para decisão 

saneadora. Cuiabá, 10 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029816-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY GUIRRA CORTE (ADVOGADO(A))

B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

DILZA AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MADBOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029816-74.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte 

exequente para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas e taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029976-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

DEBORA CRISTINA MORESCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H C S COMERCIO ATACADISTA DE AREIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HELIO COSTODIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029976-02.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se, mediante 

expedição de carta precatória, o devedor executado para, no prazo de 

três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens 

coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três dias, 

a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. 

Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

11 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034746-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA IBANEZ DO AMARAL (REQUERENTE)

JOSE MARCILIO DONEGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES FERTIL PRODUCAO IND E COM IMP E EXPORT LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034746-38.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Em igual prazo deverá indicar o endereço eletrônico de 

ambas as partes, bem como esclarecer por que o co-proprietário do 

imóvel, constante da matrícula apresentada, não integra o polo ativo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036564-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ BRAGA (ADVOGADO(A))

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (AUTOR(A))

BIANCA BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO TARASOFF SILVA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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 manifestar sobre a 

correspondência devolvida, juntada aos autos no ID 15893077, no prazo 
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de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038509-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STAEL ALVES BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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 manifestar sobre a 

correspondência devolvida, juntada aos autos no ID 15896943, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1023107-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LENIR JOSE DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)

TELMA SILVA GUIMARAES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023107-91.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 8148666 e designo audiência de conciliação para o dia 

13/11/2018 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 os autores 

para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se o réu 

e intime-se os confinantes para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do NCPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Verifico que os 

documentos requeridos pela Prefeitura do Município estão acostados nos 

autos (ID 4802145 e 4795723), assim, intimem-se as Fazendas Públicas 

Municipal, Estadual e Nacional para, querendo, manifestarem nos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 14 de setembro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013486-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOVEIS ROMERA LTDA (AUTOR(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C D OESTE ELETRO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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 manifestar sobre a 

correspondência devolvida, juntada aos autos no ID 15894788, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033193-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA MUNDEL MIRANDA - CERAMICA - EPP 

(AUTOR(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033193-53.2018.8.11.0041. A inicial 

informa que no mês de julho o valor da fatura paga foi de R$ 89.676,26. 

Afirma que referido valor condiz com o consumo da empresa, que 

funcionou normalmente naquele mês. Como a empresa permaneceu 

fechada por 18 dias no mês de agosto e 08 dias no mês de setembro, 

discorda do valor atribuído ao consumo e cobrado nas faturas destes 

meses, nas quantias de R$ 89.654,08 e R$ 88.393,55, respectivamente. 

Desta forma, verifica-se que a autora não só reconhece que parte dos 

valores cobrados são devidos, como também se propôs a pagar a quantia 

equivalente a metade do débito questionado. À par destas considerações 

é que o pedido liminar foi deferido, mediante o depósito judicial da quantia 

equivalente a 50% das faturas cujos valores são parcialmente devidos. 

Diante disso, mantenho a decisão constante do ID 15754234 por seus 

próprios fundamentos. Cuiabá, 11 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1082113 Nr: 2575-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALES JOSE BORGES FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, MARISA 

CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR - 

OAB:15.462, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc... Posto isto DEFIRO o pedido de penhora requerido pelo 

exequente, no percentual de 30% dos rendimentos recebidos pela 

executada Marisa, até o limite do crédito.Oficie-se ao Grupo Empresaria 

JPUPIN, no endereço indicado à p. 111, para que promova com os devidos 

descontos nos rendimentos recebidos pela executada Marisa Camargo 

Pupin até o limite da presente execução, sob pena de ser caracterizado o 

crime de desobediência. Os valores descontados deverão ser 

mensalmente depositados em juízo e vinculado a este processo.Por fim, 

quanto ao pedido de suspensão da CNH, não verifico a utilidade para a 

satisfação da obrigação executada, pois tal medida não resulta em 

localização de bens para constrição judicial. Por esta razão, indefiro o 

pedido de suspensão da CNH.Os executados deverão ser intimados da 

penhora.Aguarde-se a resposta da tentativa de penhora via Bacenjud. 

Após, cumpra-se integralmente esta decisão.Atualizem-se os dados do 

patrono do exequente (p. 102)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 918442 Nr: 42374-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYSON DONIZETE DE BARROS SOUZA, FERNANDA 

FERREIRA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIMAR QUIRINO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para manifestar sobre a 
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correspondência devolvida e acerca da certidão do Oficial de Justiça 

juntados às fls.129/132, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 906839 Nr: 34772-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI CORREA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ANDERSON DA SILVA 

SANTOS - OAB:19525/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 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) ERICK VINICIUS 

CORREA, 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.: 291379 Nr: 10979-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, JOAQUIM FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, 

COUTINHO & POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIN - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA CARLA CUNHA 

CARNEIRO - OAB:10.743/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8058/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT, 

SORAYA CRISTIANE BEHLING - OAB:7936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao exequente para que manifeste-se acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença, juntado às fls. 541/556, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 914413 Nr: 39788-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA ALIMENTOS LTDA, PEDRO GONÇALVES VIANA 

NETO, SUZANA BUREI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO EMANUEL FIGUEIREDO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:4971/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 310/353 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 

Embargada 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.: 1151916 Nr: 32533-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO parcialmente 

PROCEDENTE com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE em face da SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGURO S.A., para condená-la ao pagamento da 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

devidamente corrigida com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil e seiscentos reais) (art. 85, 

§ 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se 

com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 953946 Nr: 2058-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO VINICIUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de cobrança de 

seguro obrigatório proposta por CÁSSIO VINÍCIUS DA SILVA em face da 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.Quanto 

aos honorários periciais, determino o pagamento no importe de 20% em 

favor do perito, pelos trabalhos desenvolvidos, mediante expedição de 

certidão de crédito, tendo em vista a improcedência da ação. Expeça-se a 

certidão de crédito em favor do perito. Devolva o numerário depositado 

nos autos à Seguradora, mediante a expedição do competente 

alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como ao 

pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1082113 Nr: 2575-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALES JOSE BORGES FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, MARISA 

CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR - 

OAB:15.462, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A tentativa de penhora de ativos financeiros foi infrutífera (detalhamento 

anexo).

Cumpra-se integralmente a decisão anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1167764 Nr: 39157-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ DE OLIVEIRA FIUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

BEATRIZ DE OLIVEIRA FIUZA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (art. 85, § 

8º do CPC).Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se 

com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 

2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1167715 Nr: 39119-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA SETUBA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

MARTA SETUBA CUNHA em face de PORTO SEGURO CIA SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno 

a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 750,00 (art. 

85, § 8º do CPC).Intime-se a ré para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais.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, 10 de outubro de 2018.ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1090311 Nr: 6250-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso.Autorizo o levantamento dos honorários periciais. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno a ré 

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (art. 85, 

§ 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se 

com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 

2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1093327 Nr: 7655-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA MARIA DA SILVA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

JÉSSICA MARIA DA SILVA PIRES em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, para condenar esta ao 

pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta dois reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00 (art. 85, § 8º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 2018.ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 955537 Nr: 2854-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por ALINE MORAIS DA SILVA em face de SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.Quanto aos honorários 

periciais, determino o pagamento no importe de 20% em favor do perito, 

pelos trabalhos desenvolvidos. O restante, 80% devolva para a 

seguradora.Devendo, para o caso do pagamento dos honorários periciais, 

ser expedida certidão de crédito, tendo em vista a improcedência da 

ação.Expeça-se a certidão de crédito em favor do perito.Devolva-se o 

numerário depositado nos autos à Seguradora. Expeça-se o alvará.Custas 

pela autora, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, 

conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de 

outubro de 2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1021219 Nr: 32544-13.2015.811.0041

 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: REGINALDO BOM DESPACHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - 

OAB:13266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

REGINALDO BOM DESPACHO DE OLIVEIRA em face de SEGURADORA 
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LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, para condenar esta 

ao pagamento de R$ R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00 (art. 85, § 8º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 2018.ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1135265 Nr: 25218-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE ALVES PRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

GRACIELE ALVES PRAÇA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 168,75 (cento e 

sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

da data do evento danoso.Custas e despesas processuais pela ré. 

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

200,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 10 

de outubro de 2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1081141 Nr: 2080-69.2016.811.0041

 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: EZEQUIEL MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isto, 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 EZEQUIEL MARQUES DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO CIA SEGUROS GERAIS.Diante da improcedência da ação e 

sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, os honorários periciais 

deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso. Assim, expeça-se 

certidão de crédito em favor do perito.Custas e honorários pelo autor, que 

fixo em R$ 1.000,00. No entanto, diante da gratuidade dos benefícios da 

Justiça gratuita a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do 

prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver 

alteração na situação de necessidade.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro 

de 2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1166089 Nr: 38412-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DANTA ROTEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

JOAO DANTA ROETA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil trezentos 

e cinquenta reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00 (art. 85, § 8º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 2018.ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1077046 Nr: 58663-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE 

AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEABRA DRAGAGEM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT - 5959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125

 Processo nº. 58663-11.2015.811.0041

Código 1077046

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, 10 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1171393 Nr: 40740-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança proposta por 

ADILSON SILVA COSTA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condená-la ao pagamento da quantia de $ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Custas e despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 
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da condenação (art. 85, § 2º do CPC).Após o trânsito em julgado, e 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 10 de Outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 845470 Nr: 49171-63.2013.811.0041

 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: RICARDO PIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILSE FRANCISCO, EDSON ARLINDO 

PEREIRA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA ZORAIDE DE MORAES 

- OAB:191021

 Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, julgo 

improcedentes os pedidos da ação de reparação de danos materiais, 

lucros cessantes e morais proposta por RICARDO PIRES DOS SANTOS 

contra ROMILSE FRANCISCO.Condeno o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. 

Entretanto, sendo ele beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a 

exigibilidade do débito 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, 10 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 887163 Nr: 21363-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNIT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V V DA SILVA, VALDEMIR VENANCIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GOMIERO JÚNIOR 

- OAB:OAB/SP 154.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 21363-49.2014.811.0041 - Código 887163

Vistos e etc.

Intime-se o exequente para que se manifeste acerca do ofício de p. 95, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 795946 Nr: 2287-73.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA KIYOKO SUEZAWA, DIOGO SUEZAWA 

CARVALHO, JESSYE SUEZAWA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBENS IMOVEIS LTDA, JOSÉ CARLOS 

MASSANEIRO, ELAINE ROSA MASSANEIRO, JOSÉ CARLOS 

MASSANEIRO, SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II 

SPE LTDA, RODOBENS CONSÓRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153, ALVARO FERREIRA NETO. - OAB:8.153, JOSÉ WALTER 

FERREIRA JÚNIOR - OAB:152.165/SP, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:, 

RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 Processo nº. 2287-73.2013.811.0041

Código 795946

Vistos etc.

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.

Processo da Meta 02/2018- CNJ. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 347600 Nr: 18048-23.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODERNA MÓVEIS E DESIGNER, 

MADECENTER MÓVEIS IND. E COMERCIO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Processo nº. 18048-23.2008.811.0041

Código 347600

Vistos etc.

A autor, após a citação e apresentação de defesa por parte da ré 

Madecenter Movéis Ind. E Comercio Ltda Me, requereu a desistência da ré 

Moderna Movéis e Designer.

Entretanto, para que haja a desistência da ação pelo autor, faz-se 

necessário o consentimento da parte ré, o que não ocorreu no caso em 

questão, já que discordaram do pedido (p. 148).

Portanto, não há como este Juízo homologar a desistência requerida, nos 

termos dos §§ 4º e 5º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, que diz:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento 

do réu, desistir da ação.

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença...”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESISTÊNCIA 

FORMULADA PELOS PRÓPRIOS LITIGANTES - INVIABILIDADE - 

CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO ADVOGADO - TRIANGULAÇÃO 

PROCESSUAL JÁ FORMADA - NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA 

EXPRESSA DA PARTE CONTRÁRIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - 

RECURSO PROVIDO. Somente o advogado legalmente constituído detém 

capacidade postulatória para requerer a desistência da ação, que também 

exige a concordância expressa da parte contrária quando já formada a 

triangulação processual.” (Ap 41708/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/05/2014, 

Publicado no DJE 12/05/2014. Negritei)

 À par destas considerações, deixo de homologar a desistência da ação 

em relação à ré Moderna Movéis e Designer. Intime-se a autora para 

requerer o que de direito, em 15 (quinze) dias.

Deverá ainda, em igual prazo, comprovar a publicação do edital de citação.

Cumprida a determinação acima, e não havendo nenhuma manifestação no 

prazo legal, certifique-se e encaminhe os autos à Defensoria.

Expeça-se o necessário.
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Processo da Meta 02/2018- CNJ. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 875407 Nr: 13703-04.2014.811.0041

 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: IZIN HUSEN MALI, FLÓRIDA ROSA MALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. DA S. CASTRO - ME, EID AWWAD YASIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHILIGA - 

OAB:288.300/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656/MT, PAULO SERGIO MISSASSE - OAB:7649

 Processo nº. 13703-04.2014.811.0041

Código 875407

Vistos etc.

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.

Processo da Meta 02/2018- CNJ. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 751950 Nr: 3740-40.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINO SANTANA MARIM, ELINET CÂNDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MURRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B

 Processo nº. 3740-40.2012.811.0041

Código 751950

Vistos etc.

Apresentada a proposta de honorários, cumpra-se as determinações de 

p. 151/153.

Processo da Meta 02/2018- CNJ. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Cuiabá, 10 de outubro 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.: 71467 Nr: 11683-65.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garantia Engenharia Ind. e Com. Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias , sobre a certidão do oficial de 

justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 838505 Nr: 43136-87.2013.811.0041

 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: ELIENE LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA, 

CUYABÁ CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

152165

 Processo nº. 43136-87.201.811.0041

Código 838505

Vistos etc.

Citada a ré Cuyabá Corretora de Imoveis Ltda por edital, certificado a não 

manifestação no prazo legal (p. 227), nomeio como curador especial o 

Defensor Público que atua perante esta Vara, em consonância com o art. 

72°, §2°, do Código de Processo Civil.

Processo da Meta 02/2018- CNJ. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Cuiabá, 10 de outubro 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.: 884016 Nr: 19228-64.2014.811.0041

 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: RONNIE FONSECA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁSSIA RABELO SILVA - 

OAB:16.874/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às 

fls. 323/338 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte requerente para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 920110 Nr: 43514-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias , sobre a certidão do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 265608 Nr: 23356-11.2006.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I F SERVICE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCÁRIO OURO BRANCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT, RICARDO OLIVEIRA LOPES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias , sobre a certidão do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 815188 Nr: 21642-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA, EDSON DE 

MATOS GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 9779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, DEFENSORIA PUBLICA - SÃO CARLOS - OAB:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 806876 Nr: 13357-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPARGATAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RUBENS PIEROZAN MAGALHÃES, 

ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, GISELE MARGARIDA ZYGER 

MAGALHÃES, ALDECIR PIEROZAN MAGALHÃES, ALTEVIR PIEROZAN 

MAGALHÃES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHÃES, TÂNIA MARTA 

ZANCANARO MAGALHÃES, A. B. R. PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FABRINNY PIMENTA 

BRAGA - OAB:15866-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 294745 Nr: 11766-03.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETÍFICA SOMOTOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VALENTIN ARDISSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 Defiro o pedido de p. 162/163.

 Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido.

 Oficie-se ao órgão pagador para que informe quanto a ausência de 

depósitos nos meses de março, abril e novembro de 2017.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915351 Nr: 40458-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIF.COMERCIAL 13 DE JUNHO CENTRO 

EXECUTIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS THIAGO MARQUES 

DUARTE - OAB:18202/O, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Fernanda Alves Cardoso 

- OAB/MT 9.494 - OAB:, Dr.ª Gisela Alves Cardoso - OAB/MT 7.725 - 

OAB:

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às 

fls. 317/322 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte requerente 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.: 894670 Nr: 26299-20.2014.811.0041

 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: VICTOR CAMARGO BODINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI, ALEX 

TAFURI DORNELES, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - 

OAB:9.223/MT, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT

 Certifico que a médica perita designou a perícia para o dia 10/12/2018, às 

09:30hs, a realizar-se na Clínica da Mulher, endereço: Rua G. n. 10, Bairro 

Miguel Sutil, Cuiabá-MT, telefone: (65)3052-3072 / (65) 3642-3020/ 

(65)9928-13137. Sendo assim, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes, bem 

como os assistentes técnicos, indicados pelas partes, para 

comparecerem à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 718232 Nr: 11776-08.2011.811.0041

 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: JARCIR ROCHA POROFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO RODRIGUES DE LIMA, MARIA 

ANTONIA FACHINE, JONAS DE FREITAS, RAIMUNDA MOTTA DE FREITAS, 

ALAIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA ERRUAN ROCHA 

POROFO - OAB:15648-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 505.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 704389 Nr: 39083-68.2010.811.0041

 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: TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A - 

TME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ, MARIA 

ISABEL RODRIGUES DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:OAB/MT 3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6187/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

complemento do Laudo Pericial de fls. 485/499, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 868099 Nr: 8037-22.2014.811.0041

 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: GERALDINO CASTRO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237, RAFAEL SILVA DO AMARAL - OAB:16.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES CUNHA - 

OAB:15.600

 Processo nº. 8037-22.2014.811.0041

Código 868099

Vistos etc.

Trata-se de ação de reparação de danos proposta por Geraldino Castro 

Farias em face de Saga Japan Comercio de Veículos Ltda.

A p.131 foi nomeado como perito judicial o Sr. Luiz Felipe Coimbra Gaborin, 

a qual apresentou proposta de honorários de R$ 5.400,00 (cinco mil e 

quatrocentos reais) (p.149/151).

A ré não concordou com a proposta de honorários, requerendo a sua 

minoração. (p. 155)

Intimado a se manifestação quanto a impugnação da ré, o perito nomeado 

apresentou justificativa aos honorários sugeridos p.158/159.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

A ré se insurgiu quanto aos honorários periciais.

Esta ação é datada de 2014 e a perícia a ser realizada é de média 

complexidade, sendo razoável o valor pleiteado pela expert para a 

remuneração do seu trabalho, considerando o tempo necessário para a 

perfeita conclusão e entrega do laudo.

Ademais, a impugnação apresentada pela ré veio sem nenhuma 

fundamentação técnica sobre a quantidade de horas necessárias para a 

elaboração do referido estudo.

A par disso, homologo os honorários periciais em R$ 4.800,00 (quatro mil e 

oitocentos reais).

Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias deposite os 

honorários periciais arbitrados e correspondente a sua quota parte.

Após, REQUISITE-SE ao perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, 

informação sobre o início dos trabalhos periciais. O perito deverá entregar 

o laudo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data de início dos trabalhos.

Desde já, autorizo o levantamento dos honorários periciais, na proporção 

de 50% com o início dos trabalhos periciais e o restante com a entrega do 

laudo pericial.

Intimem-se.legal.

Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da meta 02/2018- CNJ.

Cuiabá, 11 de outubro 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.: 365140 Nr: 3282-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO PEREIRA DE ANDRADE, NEUSA ESTEVÃO 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA HABIB KMEIH, HABIB YUOUSSEF 

KMEIH, JOSÉ RUIZ GONÇALVES, GILBERTO RODRIGUES DE GODOI, 

MARCELO ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER ANDRADE PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:21.561, LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 772016 Nr: 25104-68.2012.811.0041

 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: ADIMAR ARAÚJO SATELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HATSUE SAKAI, ROBERTO SAKAI, CLAUDIA 

APARECIDA DIAS SAKAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEM LEMES DA SILVA - 

OAB:15085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 720583 Nr: 16015-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO A. CAMPOS DE 

PAULA - OAB:7561 MT, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso II do 

Código de Processo Civil.Eventuais custas pela autora. Honorários 

indevidos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de outubro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1102107 Nr: 11402-16.2016.811.0041

 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: IARA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

IARA GOMES DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas e despesas processuais pela 

ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 750,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 10 

de outubro de 2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 955754 Nr: 2915-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAULO DE TARSO RUGGIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORA MARIA KOHLHASE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SERRA - 

OAB:235.018/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2915-91.2015.811.0041

Código 955754

DESPACHO

Esta carta precatória tem por finalidade a intimação da Sra Dora Maria K. 

Marques, acerca da penhora realizada.

Portanto, a petição de p. 29/33, onde se requer a nulidade da Sentença, 

deve ser apreciado pelo Juízo deprecante.

 Conforme certidão do oficial de justiça à p.27, a executada não foi 

intimada da penhora. Assim, intime-a pessoalmente.

Cuiabá, 10 de outubro 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.: 68205 Nr: 2285-31.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO, GEORGIA CHRISTINA L. 

BARROSO, LIGIA FOLGOSI DA SILVA, DANIELLE SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELOZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., 

WALTER GARCIA FERRUPATO, JOACIRA BULHÕES PERRUPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:3.849-A, PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4893-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para se manifestar 

quanto à petição de fls. 393/409.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1020488 Nr: 32180-41.2015.811.0041

 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: CICERO MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 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.: 745452 Nr: 42598-77.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDINAI VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 287/290, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913083 Nr: 38917-94.2014.811.0041

 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: COR JESUS FERNANDES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, LAECIO LUIZ GONÇALVES, Yolanda da Silva 

Carvalho, José Dirleu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA RODRIGUES 

PANTALEÃO - OAB:6.481/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única 38917-94.2014.811.0041 – código 913083

DESPACHO

 Sem prejuízo da possibilidade de julgamento antecipado, intimem-se as 

partes para manifestarem interesse na produção de provas, no prazo de 

cinco dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro 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.: 1341490 Nr: 18106-74.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIRA BULHÕES PERRUPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL, 

MANOEL FRANCISCO VELLOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12.678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 18106-74.2018.811.0041

Código: 1341490

Vistos e etc.

Antes de analisar o pedido retro, intime-se a autora para que, em 15 

(quinze) dias, colacione aos autos cópia do contrato social da empresa ré.

No mesmo prazo deverá emendar a inicial informando o nome e 

qualificação completa dos sócios da empresa ré que pretende 

desconsiderar a personalidade jurídica, visto que os mesmos devem 

integrar o polo passivo.

Deverá também comprovar a alegada hipossuficiência, devendo trazer 

aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da 

justiça gratuita, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015).

Após, promova-se o apensamento desta ação à de n. 53135-93.2015 – 

código 1064919.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1162297 Nr: 36872-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI DE HOLANDA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL 

S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LIBERATTI - 

OAB:16.825 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:18.882, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104 A

 Numeração Única 36872-49.2016.811.0041 – código 1162297

DESPACHO

 Diante da manifestação e documentos apresentados pela parte autora às 

p. 187/210, deverá a ré manter a prestação dos serviços de fisioterapia.

 Sem prejuízo da possibilidade de julgamento antecipado, intimem-se as 

partes para manifestarem interesse na produção de provas, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1091298 Nr: 6714-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA MARA FRANZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON CADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ANTONIO DE ALMEIDA - 

OAB:8444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 231535 Nr: 965-62.2006.811.0041

 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: OSMARIO MARQUES FERREIRA, MARIA INEZ BARCA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HONORINO GOMES DE OLIVEIRA, 

Espólio de Maria de Jesus Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: danielle cristina sousa silva - 

OAB:23096/O, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A, LEONARDO LEANDRO RUWER - OAB:11311, 

LEONARDO LUIZ NUNES BERNASOLI - OAB:10579

 À par destas considerações, não conheço dos embargos de declaração 

juntado às p. 209/212.Intimem-se todos.Após o cumprimento de todos os 

atos necessários, devolvam os autos imediatamente ao E. TJMT para 

apreciação do recurso de apelação interposto.Cumpra-se.Cuiabá, 11 de 

outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 931555 Nr: 50160-35.2014.811.0041

 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: AMÉLIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOSÉ PEIXOTO VELLOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 Processo n° 50160-35.2014.811.0041

Código 931555

Vistos e etc.

A busca de endereço já foi realizada e o advogado do réu, intimado, 

informou o mesmo endereço já constante nos autos.

Assim, intime-se a autora para que, em 05 (cinco) dias, requerer o que 

entende por direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 11 de outubro 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.: 843235 Nr: 47169-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENNA CRISTHIAN BEZERRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA AGUIAR COSTA, BANCO FINASA S.A, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341

 Processo n°47169-23.2013.811.0041

Código: 843235

Vistos e etc.

Em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial a Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso 

para defender a ré citada por edital.

Consigno que, para evitar eventuais alegações de nulidade, a instituição 

nomeada deverá designar um Defensor diverso dos que já atuaram no 

presente feito.

Encaminhe-lhe os autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro 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.: 344099 Nr: 14270-45.2008.811.0041

 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: ROBSON GOMES DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA 

GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGMELO DA SILVA PADILHA, MARCIO JOSÉ 

FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Processo n°1329/2008

Código: 344099

Vistos e etc.

Em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial a Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso 

para defender o réu Marcio José, citado por edital.

Encaminhe-lhe os autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 891964 Nr: 24519-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DEOLISETE CESAR DE OLIVEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

348 SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON JORGE BASÍLIO DE 

OLILVEIRA - OAB:14.849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FEREIRA 

JUNIOR. - OAB:149042-A, RICARDO JOÃO ZANATA. - OAB:8.360

 Processo n° 24519-45.2014.811.0041

Código: 891964

Vistos e etc.

A prova pericial foi requerida pela autora, sendo que o pagamento dos 

honorários é de sua responsabilidade. Todavia, intimada, a autora não 

comprovou o recolhimento da verba.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório

Decido.

Após a fixação da verba honorária para a realização da pericia deferida, a 

autora, devidamente intimada, não comprovou o recolhimento dos 

honorários periciais.

Com a desídia da autora na instrução com o recolhimento dos honorários 

periciais, preclusa a produção da prova pericial deferida.

Diante da preclusão da prova pericial requerida pela autora, bem como não 

havendo outras provas a produzir, declaro encerrada a instrução.

Intimem-se as partes para o oferecimento de alegações finais, no prazo 

individual e sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando pela autora.

Na sequência, concluso para sentença.

Cumpra-se com URGÊNCIA, processo da meta 02/2018-CNJ.
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Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 89421 Nr: 10462-42.2002.811.0041

 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: ESPÓLIO DE BENEDITO ARMINDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO CANNAS VENTURA, 

ELZA CANNAS VENTURA DE BARROS, OLAIR FAGUNDES, JOÃO 

CALVINO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILMA PIRES DE CAMARGO - 

OAB:7801, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454/MT, WESSON 

ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 Processo nº 10462-42.2002.811.0041- Código 89421

Sentença

Espolio de Benedito Armindo Ferreira ajuizou ação de usucapião em 

desfavor de Espolio de Antônio Cannas Ventura, Elza Cannas Ventura 

Barros, João Calvino Paes de Barros e Olair Fagundes.

A inicial foi instruída com diversos documentos.

O réu Antônio de Cannas Ventura foi citado por edital e apresentou 

contestação por negativa geral as p. 124/127.

A p. 207 o feito foi chamado a ordem para retificar o polo passivo da ação, 

sendo mantidos os atos citatórios já realizados.

Os réus Olair e Elza foram sido citados as p. 221 e 222, já o réu João 

Carvalho foi citado a p. 228, entretanto, todas as citações foram 

declaradas nulas a p. 236.

O autor requereu a desistência da ação. (p.245)

O réu Antônio de Cannas, devidamente intimado por meio de seu curador 

quanto ao pedido de desistência, não se manifestou. (p. 248)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Trata-se ação de usucapião proposta por Espolio de Benedito Armindo 

Ferreira em desfavor Espolio de Antônio Cannas Ventura, Elza Cannas 

Ventura Barros, João Calvino Paes de Barros e Olair Fagundes.

O autor desistiu do feito e requereu a sua extinção sem resolução do 

mérito.

O único réu citado, Sr. Antônio de Cannas, devidamente intimado para 

manifestar sobre o pedido de desistência, permaneceu inerte.

Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do NCPC, 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.

Custas indevidas. Condeno o autor em honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, 1§ e §2°, I à IV, e §10 do CPC/15, entretanto 

a verba ficará suspensa, pois o autor é beneficiário da Justiça Gratuita 

(p.14).

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 901449 Nr: 30918-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Processo n° 30918-90.2014.811.0041

Código 901449

Vistos e etc.

Requisite-se ao perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, data para 

a realização da pericia deferida.

Em seguida, dê ciência às partes quanto ao inicio dos trabalhos periciais.

Defiro o levantamento dos honorários periciais em favor do perito, na 

proporção de 50% no inicio dos trabalhos e o saldo remanescente com a 

entrega do laudo pericial.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1110317 Nr: 14783-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765, KAROLINE BANHOS ONTIVEROS - 

OAB:11.516 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:200651

 Designo audiência de instrução para o dia 27/11/2018, às 15:00 horas, 

oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal das partes e 

procedida a oitiva das testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias (artigo 357, §4º, CPC).Registro que “Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo” (art. 455 do CPC).Intimem-se pessoalmente as partes 

para vir e a depor, sob pena de confissão. Ante a inexistência de 

demonstração de prejuízo processual, indefiro o pedido formulado às p. 

410/413. Promova a correção da capa dos autos e sistema Apolo, uma 

vez deferida a inclusão de Marco Aurélio Silva Cunha, Mariane Silva 

Cunha Faria e Marcelo Silva Cunha no polo ativo em janeiro de 

2017.Registro que somente prestei as informações requeridas pela 

Ouvidoria através do Ofício n. 074/2018-GAB nesta data, porque o 

mencionado Ofício 2184/2018-DOJ não aportou aos autos. 

Cumpra-se.Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 783081 Nr: 36768-96.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMPO SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ELOI SPIES, AURELIO GARCIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÁCO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162/MT

 Processo nº 10740-91.2012.811.0041

Código 758490

Vistos etc.

Trata-se de ação de ressarcimento proposta por Sompo Seguros S/A, 

devidamente representada, contra André Eloi Spies e Aurélio Garcia 

Gomes.

A inicial veio acompanhada de documentos de p.10/69.

O réu André Eloi foi citado a p.77 e constitui advogado a p. 117.

O réu Aurélio não foi citado. (p.78, 95,164 e 182)

Diante da não citação do réu Aurélio, o autor requereu a desistência do 

prosseguimento do feito quanto a este. (p.186)

O réu André, intimado para se manifestar sobre o pedido de desistência, 

nada apresentou nenhuma objeção.(p.189)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

 A autora desistiu da ação em relação à ré Aurélio Garcia Gomes, com a 

continuidade do feito quanto ao réu André Eloi Spies.

Posto isto, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC/15, homologo a 
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desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

diploma legal, somente quanto ao réu Aurélio Garcia Gomes.

Quanto ao réu André Eloi Spies, levando em consideração ao que prevê o 

art. 231, §1° do CPC/15, o prazo para contestar começará a fluir com a 

publicação da presente decisão.

Intime-se o réu André para contestar a presente ação no prazo legal.

Cumpra-se com URGÊNCIA, processo incluso na meta 02/2018 do CNJ.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 786879 Nr: 40787-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARRUDA ANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

reconheço a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo e consequentemente julgo 

EXTINTA esta ação monitória proposta por Gilberto Maltz Scheir contra 

Francisco Arruda André.Custas indevidas, pois o autor é beneficiário da 

justiça gratuita. Honorários advocatícios sucumbenciais indevidos, eis que 

não houve a triangularização processual.Autorizo o desentranhamento 

dos documentos que instruíram a inicial, mediante substituição por 

cópia.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 11 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 733914 Nr: 30178-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE AUXILIADORA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 231349 Nr: 803-67.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRENOMAT DRENAGEM E IRRIGAÇÃO MATO 

GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT

 Certifico que o prazo para o cumprimento da obrigação decorreu sem a 

manifestação da parte executada. Em assim sendo, nos termos do art. 

482, VI da CNGC, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a 

parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 943362 Nr: 56488-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MOURA DE ARAUJO REYES, LARICIA 

MELHORANÇA REYES, FAAR, NAANAZIA ALVES ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA ARAÚJO DE SOUZA MENEZES - OAB:20237, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 341959 Nr: 12222-16.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOENILTON MANOEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648 / SP

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 384/385, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034098-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

AIRTON LINO BRAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034098-58.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A inicial foi 

direcionada ao juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital para a 

distribuição por dependência aos autos de n. 1018114-34.2018.8.11.0041. 

Assim, promova-se sua redistribuição na forma requerida. Cumpra-se. 

Cuiabá, 11 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033876-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033876-90.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e 

indenização por danos morais ajuizada por Maria Rosangela de Carvalho 

em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Serviços Médicos, 

aduzindo, em síntese que necessita ser submetida a procedimento 

cirúrgico para implante de uma haste de tíbia, porém, a ré nega o 

fornecimento do material solicitado pelo médico. A autora alega que foi 

vitima de atropelamento e que embora realizada cirurgia, apresenta 
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dificuldade na regeneração do osso em decorrência de pseudoartrose, 

sendo necessária a realização de uma nova cirurgia com a utilização da 

“haste fêmur iskd rms 10392060017 cmo”. Diante disso requer o 

deferimento da tutela de urgência para determinar à ré que custeie os 

insumos e equipamentos requisitados pelo seu médico, dentre elas a 

Haste Femur ASKD RMS 10392060017, o Subst Osseo 5CC 80240590036, 

bem como quaisquer outros materiais requisitados pelo médico 

responsável pela cirurgia, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. A 

tutela almejada pela autoar é regulada pelo art. 294 do CPC, 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 pela autora, de acordo com a 

sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia.” Deste modo, 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.) Logo, para o deferimento da tutela almejada pela autora 

deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. A relação existente entre as partes é de consumo, o que 

determina que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma 

favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor.” E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser 

extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, § 

1º, incisos II e III), uma vez que constatada a desvantagem do consumidor. 

Ademais, a negativa e/ou a demora em fornecer o procedimento para o 

tratamento prescrito pelo médico responsável pelo paciente, ora autora, 

desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida e a saúde. O 

médico responsável pela autora relata o motivo pelo qual prescreveu o 

procedimento solicitado, restando, portanto, comprovado o requisito do 

perigo da demora. Afinal, em não sendo realizado o procedimento cirúrgico 

prescrito, poderá a autora sofrer consequências irreversíveis. Eis o que 

diz a declaração médica: “A paciente Maria Rosangela de Carvalho é 

portadora de pseudoartrose de tíbia distal, provavelmente decorrente da 

fratura exposta da tíbia distal a esq. A paciente foi vítima de fratura 

exposta de tíbia e fixação há 1 ano com placa e parafuso, há 5 meses a 

retirada do material de síntese e há 3 meses acompanhamento comigo com 

piora do quadro, em aguardo da liberação da cirurgia. A fixação da fratura 

pode ser realizada com placa de tíbia distal, mas tem como agravante, a 

necessidade de abertura do foco de fratura e exposição ao meio externo, 

associado a lesão previa de partes moles pela fratura exposta, isto 

aumento o risco de infecção e a não consolidação da fratura, por este 

motivo não é o material de melhor escolha para a fixação desta fratura 

pelo alto índice de complicação. A segunda opção e a melhor neste caso, 

é fixação da fratura com haste de tíbia com fresamento do canal, mas 

neste caso é contra-indicado a haste universal de tíbia devido a esta não 

possibilitar o controle do eixo sagital do fragmento distal, pois, permite os 

desvios angulares, neste caso em varo, também é impossível a fixação do 

fragmento distal com dois parafusos paralelos devido ao parafuso 

proximal (no fragmento distal) estar ao nível do foco de fratura ou muito 

próximo deste, não permitindo a estabilização da fratura, o uso do 

parafuso otogonal não controle este tipo de desvio, aumenta a rigidez da 

síntese e portanto aumenta o strain, consequentemente a fadiga do 

material, e a sua quebra de nível do orifício deste parafuso, levando a 

consolidação de forma viciosa ou a não consolidação da fratura. A haste 

recomendada seriam chamadas fixação a zero, segundo a solicitação 

inicial (haste tibial ASKD) e as hastes indicadas por proximidade de 

especificação técnica, que já foram listadas, anteriormente. Quando da 

manipulação das pseudoartroses é mandatório o uso de enxerto, sendo 

que o enxerto autógeno, seria a melhor escolha, mas necessitaria abrir o 

foco de fratura, para a sua introdução, aumentando o risco de infecção e 

a falha na consolidação, por isso neste caso indicamos o uso de enxerto 

sintético com sulfato de cálcio associado ao sulfato de trobamicina 

(osteoset), que é de mais fácil implantação e menor agressão podendo ser 

associado ao enxerto medular autógeno processado, isto promove uma 

cobertura local de antibiótico por 90 dias, diminuição de agressão a partes 

moles no local do foco de pseudoartrose e aumentando a cobertura contra 

o risco de infecção, portanto sendo o material indicado para tal 

procedimento.” (Id 15753736). Destaquei. Diante disso, verifico a presença 

dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, 

visto que a demora na prestação jurisdicional poderá trazer sérios 

prejuízos à saúde da autora. É certo que as operadoras de planos de 

saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não 

podem restringir a forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento, 

uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável pelo 

tratamento do paciente. Portanto, ante a gravidade da saúde da autora, 

assim como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que 

é o bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe. Ademais, sobre o 

assunto a nossa Corte já decidiu: “EMENTA: RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO 

APELO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – 

COBERTURA FINANCEIRA DE MATERIAL SOLICITADO PELO MÉDICO 

PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ÓRTESE E 

PRÓTESE – RECUSA DEVIDA – PRÓTESE EXTERNA – DESNECESSIDADE 

DE CIRÚRGIA PARA UTILIZAÇÃO – CLÁUSULA LIMITATIVA EXPRESSA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da 

jurisprudência do STJ, ainda que se admita a possibilidade do contrato de 

plano de saúde conter cláusulas que limitem direitos do consumidor, desde 

que estas estejam redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil 

compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do CDC, mostra-se abusiva 

a cláusula restritiva de direito que prevê o não custeio de prótese, 

imprescindível para o êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano, 

sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou não importado. Na 

hipótese, trata-se de prótese externa ou não implantada, ou seja, 

independe de ato cirúrgico para sua utilização, bem como há, no contrato 

de prestação de serviço firmado entre as partes, cláusula limitativa de fácil 

compreensão. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018). 

Com estas considerações e fundamentos, defiro a tutela antecipada de 

urgência, e determino à ré que autorize e custeie os insumos e 

equipamentos requisitados pelo médico da autora, dentre eles a Haste 

Femur ASKD RMS 10392060017, o Subst Osseo 5CC 80240590036, bem 

como quaisquer outros materiais que venham a ser requisitados pelo 

médico responsável pelo procedimento cirúrgico, no prazo razoável de 

cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 

caso de descumprimento desta decisão. Cite-se e intime-se a ré para 

cumprimento da decisão e oferecimento de defesa, no prazo de 15 dias 

úteis. Defiro os benefícios da Justiça gratuita à autora. Intimem-se todos. 

Cuiabá, 08 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009897-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO (ADVOGADO(A))

ELIZABETH FERREIRA BLAUT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009897-36.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Elizabeth 

Ferreira Blaut ajuizou ação de indenização por danos morais c/c repetição 

do indébito com pedido de tutela antecipada em desfavor de Energisa Mato 

grosso Distribuidora de Energia S.A e Banco Itaú S.A. Alega que em 18 de 

janeiro de 2017 compareceu ao banco réu e efetuou o pagamento de sua 

fatura de energia elétrica vencida em 28 de dezembro de 2016, no 

entanto, em março de 2017 teve o serviço suspenso, uma vez que não 

constava o pagamento no sistema da concessionária ré. Assim, efetuou 

novamente o pagamento da fatura. Postula indenização a título de dano 

moral e a condenação das rés ao pagamento do indébito. Citada, a 

concessionária ré ofereceu contestação. Defende que inexistem 

irregularidades nas medidas adotadas, eis que não foi realizado o 

pagamento da fatura que ocasionou a suspensão dos serviços. O banco 

réu, citado, contestou a ação afirmando que a autora se equivocou ao 

efetuar o pagamento, eis que digitou o código da fatura de cartão de 

crédito e não da fatura que pretendia pagar. Diante disso, defende a 

inexistência de responsabilidade. Na impugnação, a autora afirmou que o 

erro ao digitar os números da fatura foi do funcionário do banco réu. 

Intimadas, as partes informaram não ter provas a produzir. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. As partes estão devidamente 

representadas e, inexistindo preliminares a serem analisadas, declaro o 

feito saneado. Embora as partes tenham pugnado pelo julgamento 

antecipado do feito, verifico a necessidade de produção de outras provas. 

Fixo como ponto controvertido a existência de eventual conduta praticada 

pelo banco réu e os danos narrados na inicial. Determino o 

comparecimento da autora para que preste o seu depoimento pessoal 

(art.385 CPC/15). Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04/12/2018 às 15:00 horas. Intimem-se as partes para que 

apresente o rol de testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que 

determina o art.455 do CPC: “Art. 455. Cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 1o A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. § 2o A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. § 3o A inércia na 

realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da 

inquirição da testemunha.” Intimem-se A AUTORA pessoalmente para que 

compareça no dia e hora determinado para que preste o seu depoimento, 

sob pena de confissão (art.385, §1° do CPC/15). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de outubro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029308-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS RODRIGUES (AUTOR(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029308-31.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

natureza da causa e da parte que integra o polo passivo, este juízo não 

possui competência para apreciar a matéria. Assim, redistribua-se para 

uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública. Cumpra-se. Cuiabá, 

11 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029437-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIS MENDES SOARES (EXEQUENTE)

ADI PEDROSA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CENTRO AVANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

CENTRO AVANTE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029437-36.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Verifica-se 

dos autos que a inicial está direcionada ao juízo da Sexta Vara Cível da 

Capital. Assim sendo, promova-se a devida redistribuição do feito. Cuiabá, 

11 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033124-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CAMELO XAVIER FILHO (ADVOGADO(A))

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

BARBARA DO CARMO SPOSITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033124-21.2018.8.11.0041 Vistos e etc. TITANIUN 

COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA 

ajuizou ação de cobrança c/c pedido de tutela provisória de urgência de 

natureza cautelar desfavor do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ, objetivando, 

liminarmente, o bloqueio de valores e indisponibilidade dos bens dos 

sócios controladores. É o relatório. Decido. Em que pese a relevância dos 

argumentos expostos na inicial, no sentido de que a ré foi afastada da 

gestão física outrora arrendada e de noticia de que seus sócios estão se 

desfazendo de bens para não honrar os compromissos assumidos, temos 

que, in casu, se trata de uma ação de cobrança e não executiva. 

Ademais, é cediço que a concessão da tutela de urgência antes da 

formação do contraditório é excepcional e só deve ser concedida quando 

efetivamente demonstrada a existência da probabilidade do direito e do 

prejuízo da demora da prestação jurisdicional, requisitos estes não 

evidentes nesta quadra processual. Registro, ainda, que a autora também 

não incluiu os sócios controladores da ré no polo passivo, de modo que 

não há como eventual comando judicial os alcançar. Deste modo, como 

não demonstrado que a formação do contraditório poderá acarretar 

prejuízo à parte, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em 

atenção ao art.334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 22/01/2018, às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1ª Grau 

de Conciliação e Mediação da Capital, localizado no Fórum Desembargador 

José Vidal. Intime-se a autora, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a 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, a parte autora deverá ser intimada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá, 

11 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033946-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033946-10.2018.8.11.0041. Pedro Cezar 

Ferreira da Silva propôs ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e 

morais com pedido de tutela de urgência em desfavor do 1º Serviço 

Notarial e Registral de Cuiabá. Sustenta o autor que era beneficiário de um 

plano de saúde fornecido pela ré junto à Unimed Cuiabá desde 01/01/2000, 

ou seja, há mais de 18 anos. Aduz ter sido funcionário da ré nomeado 

para exercer o cargo de escrevente juramentado em 10/02/1972 e 

designado para o cargo de Tabelião Substituto pela Portaria 29 de 

18/03/1985, vindo a se aposentar no ano de 2010. Estando acometido e 

em tratamento de “câncer”, ao se dirigir para realizar uma sessão de 

radioterapia modulada em 14/09/2018, foi surpreendido com a informação 

de que o seu plano de saúde havia sido cancelado no dia 31/08/2018, uma 

vez que não houve prévia comunicação. Ressalta o autor que também 

realiza tratamento para esquizofrenia e diabetes mellitus tipo 2, os quais 

são de inteiro conhecimento da Sra. Glória Alice Ferreira Bertoli, titular do 

cartório réu e sua irmã. Aduz não possuir condições financeiras para 

continuar seu tratamento de saúde de forma particular, pois, somente uma 

única sessão do radioterapia custou R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ao 

argumento de que mesmo após notificar a ré, esta deixou de restabelecer 

o plano de saúde e, não tendo condições financeiras de dar continuidade 

ao tratamento de saúde de forma particular, requer a concessão liminar da 

tutela de urgência para determinar que o réu restabeleça o plano de saúde 

junto à Unimed Cuiabá, sob pena de multa pecuniária. Emenda à inicial (ID 

15792901). É o relatório. Decido. A pretensão almejada pelo autor diz 

respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência , eis que 

busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um não elide a 

necessidade de demonstração do outro. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE 

URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se 

condiciona à existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Considerando que a Agravante possui 

outros apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito que são 

originários de credores diversos, inexiste perigo da demora de modo a 

possibilitar a concessão da liminar em sede de tutela de urgência.” 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) In casu, 

o autor não esclarece o motivo que ensejou seu desligamento do plano de 

saúde da Unimed Cuiabá, sendo que o extrato de Posição Cadastral para 

Compensação de Carências demonstra que houve regular pagamento no 

período de maio a agosto de 2018. Logo, nesta análise de cognição 

sumária falta comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade 

do alegado direito. Assim, embora haja demonstração de que o autor se 

encontra em tratamento de saúde, considerando que os requisitos 

autorizativos da tutela provisória de urgência são cumulativos, não há 

como este Juízo deferir o pleito liminar. Posto isto, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Desnecessário o aditamento da petição inicial 

conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está 

com argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos termos 

do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

22/01/2019 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. 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. Ante os 

documentos apresentados, defiro a Justiça Gratuita requerida (art. 98, 

CPC). Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021957-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOR LUIZ PIRAN (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

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° 1021957-75.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Ivanor 

Luiz Piran contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, já 

qualificadas e representadas nos autos. Narra a inicial que em 18 de 

dezembro de 2015 o autor teve seu transformador de energia de elétrica 

queimado em razão de queda de energia. Afirma que entrou em contato 

com a ré e informou o ocorrido, sendo assegurado que esta acarretaria 

com os custos decorrentes dos danos. Todavia, não ocorreram os 

reparos por parte da concessionária ré, razão pela qual teve que arcar 

com o custo da troca do equipamento. Afirma que para efetuar os reparos 

desembolsou o valor de R$2.600, referente a serviços de mão obra e 

R$1.900,00, totalizando o montante de R$4.500,00. Diante disso, requereu 

a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano material 

por repetição de indébito na quantia de R$9.000,00, bem como a título de 

danos morais no valor de R$10.000,00. A inicial foi recebida. Citada, a ré 

ofertou contestação, em que sustenta que a rede de energia elétrica do 

autor é particular, razão pela qual inexiste dever de indenizar. Afirma que 

o transformador do autor queimou por falta de manutenção e não por 

oscilação ou queda de energia como afirmado. Requereu a improcedência 

dos pedidos. Impugnação à contestação (ID. 9160870). Instadas a 

manifestar, as partes informaram não possuir provas a serem produzidas. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Não 

havendo pedido de produção de outras provas além das já constantes 

dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide. A relação existente 

entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras 

dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão 

do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. O autor afirma que 

o transformador de energia elétrica de seu imóvel queimou em razão de 

queda de energia elétrica. Alega que ao solicitar os reparos à ré, uma vez 

que ficou sem energia elétrica, esta não atendeu a sua solicitação, tendo 

que custear os reparos causados para que não ficasse sem o 

fornecimento dos serviços. Citada, a ré ofertou contestação defendendo 

que o transformador é de propriedade particular do autor, sendo este 

responsável pelos danos causados no aparelho, bem como por seus 

reparos. Alega que o transformador queimou por falta de manutenção e 

não em razão de queda e/ou oscilação de energia, sendo que a 

conservação do aparelho é de responsabilidade do proprietário, no caso, 

o autor. Em que pesem as alegações da ré, esta deixa de apresentar 

qualquer documento que comprove suas afirmações. Na impugnação, o 

autor informou que em agosto de 2015 se compôs com a ré perante o juízo 

da 8ª Vara Cível no sentido de que a concessionária ré adquiriu do autor a 
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rede de extensão de energia elétrica, sendo que o processo, inclusive, já 

foi arquivado (processo código 465709). Assim, a responsabilidade pelo 

transformador é da ré. Demonstra também através dos documentos que 

acompanham a inicial os gastos que o autor teve que despender para os 

reparos no transformador queimado. Resta, portanto, constituído o direito 

do autor, conforme determina o Código de Processo Civil. “Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” O entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que: RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

ACIDENTE COM FIO DE ALTA TENSÃO EM ALTURA INADEQUADA - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- PREJUDICIAL QUE SE 

CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL - EXAME EM CONJUNTO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - DEVER DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PENSÃO MENSAL DEVIDA 

- CAPACIDADE DE TRABALHO REDUZIDA - DEFORMIDADE PERMANENTE 

- VALOR DA PENSÃO READEQUADA DE ACORDO COM A RENDA 

AUFERIDA PELA VÍTIMA NA ÉPOCA DO ACIDENTE - PRIMEIRO APELO 

DESPROVIDO - SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Como é 

sabido, tratando-se de concessionária de serviço público de energia 

elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso dever ser analisada a 

luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade 

objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.2- A 

Recorrente na qualidade de concessionária de serviço público e 

fornecimento de energia elétrica, tem o dever de prestar com regularidade 

e eficiência seu serviço, de modo que é sua a responsabilidade de 

manutenção e conservação das redes de energia elétrica, inclusive nas 

redes particulares. In casu, revela-se evidente a conduta ilícita da 

concessionária de energia elétrica, que foi negligente ao não realizar a 

manutenção adequada do cabo de alta tensão que acabou originando o 

sinistro, fato que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima e justifica o 

dever de indenizar, não havendo motivos para a reforma da sentença 

neste ponto.3- Na hipótese, não se pode olvidar que as lesões sofridas 

pelo Apelante Claudemir Martello (queimaduras em mais de 30% por cento 

do corpo) que ocasionaram debilidades permanentes em sua mão, 

resultaram em dor, sofrimento, transtorno e angústia exacerbados, 

passível de indenização independentemente da prova da sua ocorrência. 

4- No que tange ao valor da verba indenizatória, devem ser observadas 

as condições das partes, a gravidade da lesão e a sua repercussão. Com 

efeito, levando em consideração o dano experimentado (queimaduras em 

mais de 30% do corpo que ocasionaram deformidade na mão do 

Recorrente, resultante do acidente em rede elétrica de alta tensão), bem 

como a situação financeira do ofendido (motorista de caminhão, que na 

época dos fatos percebia uma renda mensal de R$ 3.027,13), as 

condições econômicas e o grau de culpa do responsável pela lesão 

(concessionária de energia elétrica), vejo como adequado reduzir a 

indenização para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).5- Como é sabido, a 

pensão mensal tem previsão no artigo 950 do CC que diz: “Se da ofensa 

resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou 

profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além 

das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da 

convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho 

para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”6- No que se 

refere ao valor do pensionamento, a jurisprudência é firme no sentido de 

que deve ser fixada tomando por base a renda auferida pela vítima no 

momento da ocorrência do ato ilícito. Logo, nas hipóteses em que a renda 

é desconhecida, a pensão deverá será fixada com base no salário 

mínimo.7- No caso, os laudos demonstram que o Recorrente sofreu 

redução na sua capacidade laborativa, o que autoriza a concessão da 

pensão mensal. Por outro lado, tendo em vista que o Recorrente 

comprovou os seus rendimentos, o valor da pensão deve ser calculado 

sobre este montante e não sobre o valor do salario mínimo, fato que 

justifica a reforma da sentença, a fim de que a pensão mensal seja fixada 

em R$ 3.027,13 (três mil e vinte e sete reais e treze centavos), a partir da 

data do acidente (18/09/2010), os quais deverão ser corrigidos de acordo 

com o reajuste anual da categoria profissional exercida pelo Recorrente. 

(Ap 165623/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 

23/08/2017) Assim, devido o dano material pleiteado. Todavia, embora o 

autor tenha requerido a repetição do indébito, trata-se de danos 

emergentes que deve ser restituído na forma simples. O pedido de 

reparação moral, no entanto, deve ser indeferido, eis que não restou 

demonstrado que em decorrência dos fatos o autor tenha suportado abalo 

de cunho extrapatrimonial. Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos para 

condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$4.500,00, referente aos 

valores gastos com os reparos no transformador de energia elétrica, 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). Custas e despesas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de outubro de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032261-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO (ADVOGADO(A))

JALLES GUIMARAES LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA MARIA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme 

requerido, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de 

Processo Civil. Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de 

imediato para a Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes e, 

após, intime-se a parte executada acerca da penhora, conforme determina 

o artigo 854, §2º, do Novo CPC. Do resultado, manifestem-se as partes no 

prazo sucessivo de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005500-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RAPHAEL BARROS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA (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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004330-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003200-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. C. S. (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - 003.999.591-73 
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(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023190-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & VARELA CONSULTORIA TECNICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ALBEZIO DE MELO FARIAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 11 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025256-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004184-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004309-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

C. A. D. A. (AUTOR(A))

ROSILENE VAZ DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022797-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MESSIAS DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FELIMINA (de tal) (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 11 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015731-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

EVAIR JOSE COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 11 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006046-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE JORGINA DA COSTA (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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003967-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

CACIO COSTA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005555-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

RENNAN RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005057-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. L. T. (AUTOR(A))

ADRIANA FRANCISCA LOPES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))
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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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005808-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006036-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LUIS TEIXEIRA 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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 924629 Nr: 46252-67.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MANOEL DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1061079 Nr: 51467-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA, IVAN LUIZ MASSONI, 

JUSTINO JOSÉ NASCIMENTO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER VARGAS NUNES, VERÔNICA JANAINA 

ARAUJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - 

OAB:18333-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 

OAB/MT

 Código - 1061079

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo juntado nos autos celebrado entre as 

partes na Central de Conciliação e Mediação da Capital, 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 (11/10/2018).

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerente, conforme 

estabelecido no acordo.

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.

 Cuiabá-MT, 09 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 732834 Nr: 29043-90.2011.811.0041

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO TARCISIO BARBOSA, DIVINO 

ESTÁQUIO BARBOSA, ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MELO FORT - 

OAB:10.664-MT, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12.750/MT, 

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT - 

OAB:12.336, José Rubens Falbota - OAB:10171/MT, MONIQUE ABREU 

GAMA - OAB:12716/MT, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais no valor de R$ .44.100,00 (quarenta e 

quatro mil e cem reais.), no prazo de 15 (quinze) dias, e havendo 

concordância depositm o valor integral dos honorários periciais, cabendo 

25% para cada parte, conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 394379 Nr: 29635-08.2009.811.0041

 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: ELZITA FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA BISPO DE FREITAS, MARCELO 

BISPO DE FREITAS, LAURA RENATA BISPO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANE ZAITUM CARDOSO 

- OAB:12.332 / MT

 Face o decurso do prazo do edital de citação e a nomeação do Núcleo de 

Práticas Jurídicas Centro Universitário Unic, representado pela advogada 

Thatiane Zaitum Cardoso, como curador do requerido, impulsiono os autos 

para intimar a referida advogada para apresentar a defesa do requerido 

Marcelo Bispo de Freitas, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1116399 Nr: 17215-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABNER JUSTINIANO SILVA PEDRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Impulsiono os autos intimando as partes e assistentes, para tomar ciência 
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acerca da perícia designada, que foi marcada pela Real Brasil Consultoria 

LTDA, a ser realizada na residência do autor, na data de 12/11/2018 

podendo ocorrer nos horários compreendido entre as 09:00hrs a 12:00hrs 

ou 13:00hrs a 17:30hrs.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 815359 Nr: 21809-86.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SERAFIM DE MOURA SANTIAGO, 

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA, JOARIO SERAFIM DE MOURA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11082, MAGNUM MORAES NOGUEIRA - OAB:11082/O, PAULO 

GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida Shahin 

Engenharia Ltda, para apresentar memoriais finais no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 851394 Nr: 54352-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIGRE TUBOS E CONEXÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA ANTÔNIA DE CAMPOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PERUZZOLO - 

OAB:143.567B /SP, ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA - 

OAB:163.004 SP, GLAUCIA MARA COELHO - OAB:173.018 SP, 

RICARDO PEREIRA PORTUGAL GOUVÊA - OAB:16.235 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14526/MT, RUI EDUARDO SANO LAURINDO - OAB:10128, THIAGO 

RIBEIRO - OAB:13293/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o 

que lhe é de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, face a inércia do 

advogado da requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 247790 Nr: 15308-63.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE ECON.E CRÉD.MÚT. DOS FUNC.DOS ESTAB. 

DE ENSINO PARTICULAR DE CBA/REGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO BENEDITO DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAN CORRÊA DA COSTA - 

OAB:8202/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO WILLIAN DESTO 

RIBEIRO - OAB:15332/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1091488 Nr: 6809-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLM IMOBILIARIA INCORPORAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO KARA JOSE - 

OAB:12956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes conforme determinado: 

"digam as partes sobre a citada proposta e, havendo concordância que 

cada parte deposite o valor de (50%, para cada) para inicio dos trabalhos. 

Dentro de cinco (05) dias, a contar da publicação desta, intimem-se as 

partes para, querendo, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos (art. 421 do CPC)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784875 Nr: 38705-44.2012.811.0041

 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: BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

METALURGICOS LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora, para no prazo de 

(10)dez dias, a contar da publicação, efetuar o pagamento no valor de R$ 

9.450,00(nove mil, quatrocentos e cinquenta reais,)referente honorários 

pericias, tendo em vista que o perito parcelou o pagamento em (2) duas 

vezes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 420176 Nr: 6220-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIDA MARIA DE ARRUDA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARAH BEATRISSIA QUEIROZ 

OLIVEIRA - OAB:8.126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito sob pena de extinção de acordo com o 

Art. 485, § 1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 861082 Nr: 2574-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINEIDE PIRES DE MESQUITA, RAFAEL PIRES 

MESQUITA, JOSE FERREIRA DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIZA COSTA CAVALCANTI - 

OAB:17960/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES DA SILVA - 

OAB:161153/RJ, Marco Antonio Cecílio Filho - OAB:OAB/RJ81.858

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que no 

prazo sucessivo de 10 dias, apresentem suas alegações finais em forma 

de memorais.

Joyci Andriely Bueno da Silva

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1070342 Nr: 55555-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIUDES TEIXEIRA RAIMUNDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S.A, COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERATES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:8406 OAB/BA, VIVIANE DE MORAIS ANDRADE ARAUJO - 

OAB:16.339

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte REQUERIDO (a) para 

querendo, manifestar acerca dos embargos de declaração, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Joyci Andriely Bueno da Silva

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842559 Nr: 46595-97.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSADORE & OLIVEIRA LTDA, FLAVIO 

APARECIDO PASSADORE, HELIO PASSADORE, MARIA DOS ANJOS 

NERIS PASSADORE, ADRIANE DE OLIVEIRA, ROSANGELA PASSADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, HELIO PASSADORE - OAB:3008-A, MARIA DOS 

ANJOS NERIS PASSADORE - OAB:14113, ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 Certifico que o AR dos requeridos Flavio Aparecido Passadore e Adriane 

de Oliveira foram recebidos por pessoa alheia aos autos, assim intimo o 

autor para manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1035907 Nr: 39556-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUCINO QUEIROS JUNIOR, FACEBOOK 

SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA - REDE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, KADD HAEG 

MACIEL - OAB:9766/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para querendo, 

manifestar acerca dos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1297907 Nr: 7784-92.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO BIAGGI MORI, BARTOLOMEU FRANCISCO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORKER CARD ADMINISTRADORA, ANDRÉ 

BUENO DA SILVEIRA, ROBERTO BYRON BHERING DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para querendo, 

manifestar acerca das fls. 60/62.

Joyci Andriely Bueno da Silva

 Estágiaria de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 866910 Nr: 7110-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MS/15.155-A, 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 intimação das partes para querendo, manifestar 

acerca do laudo complementar fls. 392/396, no prazo de 15 (quinze) dias.

Joyci Andriely Bueno da Silva

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 398832 Nr: 32052-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INONILZA APARECIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certifico que a advogado do requerido, Dra. Lucimar Cristina Gimenez não 

foi intimada da decisão de fls. 416 visto que não estava cadastrada no 

sistema, assim procedo sua intimação da "Decisão->Determinação", de 

27/11/2017, disponibilizado no DJE nº 10150, de 01/12/2017 e publicado no 

dia 04/12/2017 para as providências que entender necessárias no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 937891 Nr: 53595-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ RODRIGUES DE MESQUITA PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BATISTA LOPES 

FLORENCIO - OAB:12239/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais no valor de R$ 4.980,00 (quatro mil 

novecentos e oitenta reais), no prazo de 15 (quinze) dias.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025240-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO AGUIAR CRISPINIANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (RÉU)

EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (RÉU)

 

Intimação da parte Autora para, no prazo legal, proceder a juntada da guia 

pública do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021138-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO (ADVOGADO(A))

LAIS IARA COELHO PHILIPPI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021723-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, 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: 1022433-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM (ADVOGADO(A))

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAMILA ALVES BELLEZZIA (ADVOGADO(A))

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005246-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER (ADVOGADO(A))

NADYNE CATARINA CEBALHO SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029364-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO (ADVOGADO(A))

RAFAELA RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, 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: 1013039-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ESTEVES DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

DIOGO PEIXOTO BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE PAIVA LEITE (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1029140-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO (AUTOR(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE GONCALVES DELGADO (RÉU)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

prestar caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguéis, nos 

termos do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029093-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MEIRA SARLO (AUTOR(A))

RENATO SEICHI TOMIYOSHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017861-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DIOSE KENNEDY JORGE RIBEIRO (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016661-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA (ADVOGADO(A))

CILO CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

IVAN EURIPEDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELLA MAGALHAES DA VEIGA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, 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: 1007429-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLIDE AUGUSTO (AUTOR(A))
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ALESSANDRO MEYER DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033833-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANGELA REGINA SODER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. P. (RÉU)

 

VISTOS, O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade formulado 

pela parte Requerente foi INDEFERIDO, e, apesar de intimada deixou 

transcorrer in albis o prazo para comprovar o recolhimento das custas 

processuais, estando o processo paralisado há mais de 30 dias, conforme 

certidão retro, dando ensejo ao cancelamento da distribuição, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas e documentos necessários 

para propositura da ação). Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - 

RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (art.248 da 

CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014200-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA (AUTOR(A))

REICYLA BRUNA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S.A (RÉU)

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz 

incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, 

todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019155-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CORACAO DE JESUS EIRELI - ME (RÉU)

MARIA MELO DE CARVALHO ALMEIDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021342-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE DE GOES AMARAL (ADVOGADO(A))

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

SEGURALTA OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006901-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLETA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 105 de 728



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006664-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019263-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DOS SANTOS (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: 1001871-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, 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: 1001871-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, 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: 1005943-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, 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: 1021853-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

CALISMAR DE OLIVEIRA PINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN (RÉU)

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014401-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MENDES (AUTOR(A))

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030281-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1030281-83.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, Primeiramente consigno 

que este juízo constatou por meio de ligação telefônica que o número do 

celular do Requerente já está recebendo ligações normalmente, o que a 

princípio leva a conclusão pela perda do objeto do pedido de tutela de 

urgência. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, nos 

seguintes termos: 1) ESCLARECER se atualmente a linha telefônica está 

sendo operada pela empresa CLARO ou TIM; 2) JUNTAR aos autos 

Declaração de Imposto de Renda atualizada, de modo a alicerçar o pedido 

de gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do benefício, de 

acordo com o artigo 99, § 2º do CPC; 3) INDICAR o valor pretendido a título 

de reparação por danos morais, ADEQUANDO o valor da causa (art. 292, 

V do CPC); 4) INDICAR sua opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou mediação (artigo 319, II e VII do CPC); 5) JUNTAR aos autos 

as faturas de consumo relativas aos 03 (três) últimos meses anteriores ao 

período impugnado (setembro/2018); Decorrido o prazo supra, voltem os 

autos conclusos para minutar decisão com pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034517-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistencia de Débito c/c Danos 

Morais, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando não 

possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, 

anexando ao pedido o comprovante de renda. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários a propositura da ação, e presumindo 

como verdadeira a declaração apresentada nos autos, defiro a parte 

requerente a Gratuidade da Justiça, com fundamento no § 3º do artigo 99 
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do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

que se 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 - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-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) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1034488-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA DA SILVA PINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGEMIRA DA SILVA PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido de Alvará para levantamento de valores depositados em 

conta bancária de pessoa já falecida, é matéria de competência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, para onde determino 

a redistribuição deste feito, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034495-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI (ADVOGADO(A))

FAISSAL JORGE CALIL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo pedido de 

gratuidade a ser analisado, intime-se a parte exequente, por seu patrono, 

via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando no processo a Guia de Custas, acompanhada do respectivo 

comprovante pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos 

processos que tramitam no PJE-MT, encontra-se regulamentada pelo 

Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia 

de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034499-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo pedido de 

gratuidade a ser analisado, intime-se a parte exequente, por seu patrono, 

via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando no processo a Guia de Custas, acompanhada do respectivo 

comprovante pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos 

processos que tramitam no PJE-MT, encontra-se regulamentada pelo 

Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia 

de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034643-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELL GUIMARAES MORAIS (ADVOGADO(A))

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

DIOGO DA COSTA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES MORO (REQUERIDO)

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória que vem acompanhada dos 

documentos necessários e o recolhimento das custas processuais, 

restando pendente o recolhimento da diligencia para cumprimento do ato 

deprecado. Dessa forma, não se tratando de parte beneficiária da 

gratuidade, intime-se o patrono da parte exequente para comprovar nos 

autos o pagamento da diligência do oficial de justiça. Consignando que 

poderá consultar através do site (serviços-guias-diligência-emissão de 

guia de diligência) os valores e dados necessários para quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho, anexando aos autos o comprovante 

original do depósito do recolhimento da diligência, efetuado na conta dos 

oficiais de justiça, de acordo com a Portaria 64/2013/DF. Depositada a 

diligência, estando a missiva revestida dos requisitos exigidos pelo art. 

260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a 

cópia da presente como mandado. Atenda-se a disposição contida no 

artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, observadas 

as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034584-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SANTOS SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado 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 que se 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 
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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: 1034608-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS MARQUES (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado 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 que se 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034514-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. D. M. M. (AUTOR(A))

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAENE BENEDITA DE MORAES MACEDO OAB - 531.420.391-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Reclamação com Pedido de Dano Moral, onde a parte 

requerente menor, representada por sua genitora requer a gratuidade da 

justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais. No entendimento jurisprudencial vigente, se a 

requerente é dependente de seus genitores, o beneficio da justiça gratuita 

deve ser analisada de acordo com a renda de seus provedores. No caso, 

o pedido inicial não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 319 do 

CPC, visto que se encontra sem a qualificação profissional da genitora da 

requerente, bem como, desacompanhado do comprovante de renda desta. 

Dessa forma, fundamentado na disposição contida no artigo 321 e 99, § 2º 

do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, trazendo para os 

autos a qualificação profissional de sua genitora na forma estipulada pelo 

artigo 319, II do CPC, bem como, para anexar ao feito o documento hábil de 

comprovação da alegada hipossuficiência da genitora (cópia da Carteira 

de Trabalho, holerite ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028777-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO LAGE FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança onde a parte requerente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC, e não havendo outra pendência a ser sanada, defiro o pedido 

formulado no Id nº 15211726, para emenda da inicial. Dando 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 - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-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) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030543-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALLAN AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MENDES DE OLIVEIRA PIRES (RÉU)

I F E CURSOS LTDA - ME (RÉU)

EVALDO PIRES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Indenizatória, onde a parte requerente, vem aos 

autos anexar documentos para emenda da inicial. Estando o pedido 

instruído, não havendo pendência a ser sanada, defiro o pedido formulado 

no Id 15556228, para emenda da incial, 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 o 

agendamento eletrônico no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data 

para audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de 
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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. Havendo nos autos interesse de Menor dê-se vista dos 

autos ao I. Representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031134-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DAMIN (ADVOGADO(A))

JOSE TELES CADETTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c 

Lucro cessante, que a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial. Preenchidos os requisitos do art. 319 

do CPC, recebo o pedido formulado pela parte requerente no Id 15561024, 

para emenda da inicial, deferindo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Para 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento 

eletrônico no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para 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. Intime-se a parte requerente. Expeça-se o necessário. 

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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança que a parte requerente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC, e não havendo outra pendência a ser sanada, defiro o pedido 

formulado no Id nº 15615477, para emenda da inicial. Dando 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 - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-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) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028421-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS 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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

onde a parte autora vem aos autos comprovar o recolhimento das custas 

processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Estando o processo 

instruído com os documentos necessários, recebo o pedido formulado no 

Id 15249827, para emenda da inicial. Dando 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 - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025925-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS (ADVOGADO(A))
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MARIA ROSANGELA PINHEIRO (AUTOR(A))

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLADEMIR FERREIRA (RÉU)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017511-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA CASTRO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025495-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS (AUTOR(A))

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

proceder com a juntada do pagamento da guia pública de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003617-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JORVANDO FRANCISCO DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1003617-49.2017.8.11.0041 (p) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante ao 

pedido formulado na inicial no sentido de que fosse ordenado à parte 

Requerida se abster de assediar a parte em sua residência para que a 

mesma desista do processo judicial. Alegou ainda a existência de 

obscuridade quanto ao pedido de afastamento da Súmula 426 do STJ e do 

arbitramento dos honorários sucumbenciais em patamar razoável, com a 

aplicação do artigo 85,§8º do CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida 

propugnou pela improcedência dos Embargos. É O RELATÓRIO. DECIDO. É 

sabido que os embargos de declaração, além de adequados para sanar 

omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também 

para a correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até 

mesmo de ofício (art. 494, I, CPC). Contudo, da análise dos argumentos 

declinados pela parte Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos 

seguintes motivos: A despeito da incidência dos juros, trata-se de matéria 

sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. O novo Código de Processo 

Civil no Livro III, em seu Capítulo I, diz que os tribunais devem uniformizar a 

sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, o 

dever de aplicar entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça. Portanto, os juízes precisam estar atentos às 

orientações definidas nas instâncias superiores. Aliás, tal circunstância 

passou a ser elemento essencial da sentença (artigo 489, VI do CPC), de 

tal modo, não há se falar em omissão quanto a ausência de manifestação 

expressa sobre o pedido de julgamento de forma contrária ao 

entendimento sumulado, como pretende a parte Autora. Com relação a 

necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do 

§8º do artigo 85 do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da 

demanda relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor 

da condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. Por fim, quanto à aventada omissão ao suposto “assédio” da 

parte Requerida à parte Autora, entendo despiciendo maiores digressões 

a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência, 

valendo grafar que o documento juntado que supostamente comprovaria a 

prática denunciada pelo Autor sequer está preenchido no nome dele. 

Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples “entrevista” que 

por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive 

servir de base para minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse 

tipo de seguro e acabam lesando o erário público. Cumpre ainda grafar ser 

por demais consabido que o julgador não está obrigado a discorrer sobre 

todos os dispositivos prequestionados mencionados pelas partes durante 

o trâmite da lide e seus debates, bastando que as decisões proferidas 

sejam fundamentadas de forma satisfatória, em cumprimento à ordem 

prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal. Como orienta o Superior 

Tribunal de Justiça, "O art. 1.025 CPC/2015 dispõe que se consideram 

prequestionados os elementos que o Embargante suscitou, ainda que os 

Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados" (EDcl no AgRg no AREsp n. 

71.290/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27-10-2016). Assim, 

conquanto seja compreensível a preocupação da parte Embargante em 

ver preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos às 

instâncias superiores, é prescindível que os dispositivos de lei sejam 

todos mencionados de forma explícita na decisão, quando menos aqueles 

que sequer foram suscitados pelas partes. ANTE AO EXPOSTO, nos 

termos do art. 1022 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto pela parte Requerente. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025925-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS (ADVOGADO(A))

MARIA ROSANGELA PINHEIRO (AUTOR(A))

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLADEMIR FERREIRA (RÉU)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

Certifico que Decorreu o prazo sem que a parte CLADEMIR FERREIRA 

atualizasse o seu endereço nos autos 1033669-28, conforme 

determinação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024891-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE BARBOSA DE BRITO (REQUERENTE)

JOSEFA EDVANIA BARBOSA DE BRITO (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024891-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE BARBOSA DE BRITO (REQUERENTE)

JOSEFA EDVANIA BARBOSA DE BRITO (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033234-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL KAMACHI LTDA - ME (REQUERENTE)

LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. GARCIA DE ALMEIDA COELHO & N. M. N. GARCIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

VISTOS, O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade formulado 

pela parte Requerente foi INDEFERIDO, e, apesar de intimada deixou 

transcorrer in albis o prazo para comprovar o recolhimento das custas 

processuais, estando o processo paralisado há mais de 30 dias, conforme 

certidão retro, dando ensejo ao cancelamento da distribuição, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas e documentos necessários 

para propositura da ação). Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - 

RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (art.248 da 

CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038306-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL STAUT ALBANEZE (ADVOGADO(A))

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

VISTOS, O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade formulado 

pela parte Requerente foi INDEFERIDO, e, apesar de intimada deixou 

transcorrer in albis o prazo para comprovar o recolhimento das custas 

processuais, estando o processo paralisado há mais de 30 dias, conforme 

certidão retro, dando ensejo ao cancelamento da distribuição, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas e documentos necessários 

para propositura da ação). Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - 

RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (art.248 da 

CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036455-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DO CARMO JUNIOR (AUTOR(A))

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON DA ROCHA (RÉU)

 

VISTOS, O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade formulado 

pela parte Requerente foi INDEFERIDO, e, apesar de intimada deixou 

transcorrer in albis o prazo para comprovar o recolhimento das custas 

processuais, estando o processo paralisado há mais de 30 dias, conforme 

certidão retro, dando ensejo ao cancelamento da distribuição, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 
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Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas e documentos necessários 

para propositura da ação). Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - 

RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (art.248 da 

CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1033669-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLADEMIR FERREIRA (AUTOR(A))

AILTON BUENO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO (ADVOGADO(A))

MARIA ROSANGELA PINHEIRO (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000222-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATHEDRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC?ES S/A (AUTOR(A))

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARA GABRIEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (RÉU)

INSIGHT LIGHT COMERCIAL LTDA - ME (RÉU)

 

VISTOS, O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade e 

parcelamento das custas formulado pela parte Requerente foi 

INDEFERIDO, e, apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para 

comprovar o recolhimento das custas processuais, estando o processo 

paralisado há mais de 30 dias, conforme certidão retro, dando ensejo ao 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpre 

ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso 

concreto, na medida em que o processo não será extinto em razão do 

abandono de causa, mas, sim, em razão da ausência de pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento 

das custas e documentos necessários para propositura da ação). Nesse 

sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) 

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ 

ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : 

BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. 

AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 30 dias impõe o 

cancelamento da distribuição, independentemente de intimação pessoal, 

nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial provido. Brasília (DF), 

26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra 

NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO 

CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (art.248 da 

CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017448-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

estando o processo paralisado há mais de 30 dias, conforme certidão 

retro, dando ensejo ao cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 

290 do CPC. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 

do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será extinto 

em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (recolhimento das custas e documentos necessários para 

propositura da ação). Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - 

RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 
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RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (art.248 da 

CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012266-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO RUIZ GONCALES (REQUERENTE)

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL (ADVOGADO(A))

ARMAZENS GERAIS GONCALVES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012266-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO RUIZ GONCALES (REQUERENTE)

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL (ADVOGADO(A))

ARMAZENS GERAIS GONCALVES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002697-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

BARROSO E BARROSO - ATIVIDADE DE ESTETICA E SERVICOS DE 

CUIDADOS COM A BELEZA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERMOLASER LTDA - ME (RÉU)

DEPILASER LTDA - ME (RÉU)

ANDREIA MARIA REZENDE ALCANTARA (RÉU)

Outros Interessados:

MEDSON REPRESENTACOES E IMPORT DE EQUIP BIOMEDICOS LTDA - EPP 

(TESTEMUNHA)

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz 

incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, 

todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003491-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz 

incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, 

todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação 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)
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Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, 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: 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)

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010290-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ATAIDES THOMANN (AUTOR(A))

UBENIS PEREIRA JARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCIO SILVA NAZARENO (RÉU)

ISMAEL CARVALHO SILVA (RÉU)

 

VISTOS, A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência 

da ação, dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido 

citada. Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem 

custas e sem honorários advocatícios por não ter ocorrido a 

angularização processual. Observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1028213-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WOSNHTONS CASTRO DA CUNHA (REQUERENTE)

JULIANO GAGLIARDI NESI (ADVOGADO(A))

LOCALIZE BRASIL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

LLG FOMENTO MERCANTIL EIRELI (REQUERIDO)

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

estando o processo paralisado há mais de 30 dias, conforme certidão 

retro, dando ensejo ao cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 

290 do CPC. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 

do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será extinto 

em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (recolhimento das custas e documentos necessários para 

propositura da ação). Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - 

RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (art.248 da 

CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação 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)

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, 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: 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)

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, 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: 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)

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, às 10:30 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: 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)

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, 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: 1004032-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

VISTOS, O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade formulado 

pela parte Requerente foi INDEFERIDO, e, apesar de intimada deixou 

transcorrer in albis o prazo para comprovar o recolhimento das custas 

processuais, estando o processo paralisado há mais de 30 dias, conforme 

certidão retro, dando ensejo ao cancelamento da distribuição, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas e documentos necessários 

para propositura da ação). Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - 

RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (art.248 da 

CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017633-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz 

incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, 

todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007367-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS COELHO DO PRADO (ADVOGADO(A))

IGOR FERREIRA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

VISTOS, O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade formulado 

pela parte Requerente foi INDEFERIDO, e, apesar de intimada deixou 

transcorrer in albis o prazo para comprovar o recolhimento das custas 

processuais, estando o processo paralisado há mais de 30 dias, conforme 

certidão retro, dando ensejo ao cancelamento da distribuição, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas e documentos necessários 

para propositura da ação). Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - 

RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 
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NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (art.248 da 

CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020764-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz 

incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, 

todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020774-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEUZA CORDEIRO ROCHA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz 

incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, 

todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020767-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESAQUE ADAO BISPO (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz 

incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, 

todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015696-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA JOANA DARC CAMILO (ADVOGADO(A))

ELTON DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz 

incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 
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jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, 

todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023580-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SOUZA DE CURSI (AUTOR(A))

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MARCOS DANTAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA ROSA (RÉU)

 

VISTOS, O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade formulado 

pela parte Requerente foi INDEFERIDO, e, apesar de intimada deixou 

transcorrer in albis o prazo para comprovar o recolhimento das custas 

processuais, estando o processo paralisado há mais de 30 dias, conforme 

certidão retro, dando ensejo ao cancelamento da distribuição, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas e documentos necessários 

para propositura da ação). Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - 

RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (art.248 da 

CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030839-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA (AUTOR(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE COSMO NASCIMENTO DE LIMA - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 869029 Nr: 8802-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT, RODRIGO RAMOS FRANCO - OAB:16.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA RURAND 

- OAB:12208

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 307/322, juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1118664 Nr: 18178-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHMF, SEBASTIÃO CORDEIRO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736-O/MT, JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736O

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (requerido) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 146/150.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 949922 Nr: 60314-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFL, MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES, ACE SEGURO DE RC PROFISSIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 13/12/2018, a partir das 08:30, no 

consultório médico, situado no endereço Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna. Cuiabá, Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 905639 Nr: 33982-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA KAROLINE MARQUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA - 

OAB:15013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 Código –905639.

VISTOS,

Ante a Homologação do acordo à fl. 650, nos termos do artigo 924, II e 

925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO.

Custas remanescentes ao encargo da parte Embargante, conforme 

estabelecido na avença.

 Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 08 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 934612 Nr: 51776-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVA PAES DE BARROS, SEBASTIÃO FORTUNATO 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 7º SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO DESTA 

CAPITAL, NIZETE ASVOLINSQUE, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, MARCELO DINIZ SANTOS FILHO - OAB:14083, RAFAEL 

SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6.844/MT

 Código – 934612

VISTOS,

A R. causídica (ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA), informou nos autos 

às fl. 140 , que houve o pagamento dos honorários advocatícios de fls. 

131, propugnando pela extinção somente em relação à ela.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

somente à execução dos honorários de sucumbência de Alexandra De 

Moura Nogueira.

 Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do 

art. 90 do Código de Processo Civil.

Após, INTIMEM-SE as partes Exequentes no prazo de 05 (cinco) dias, para 

manifestar interesse ao prosseguimento do feito, em relação ao Executado 

Banco Bradesco S.A.

Decorrido o prazo das manifestações acima, voltem os autos conclusos 

para o cumprimento de sentença de fls. 135/138.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 08 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127580 Nr: 21996-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Código – 1127580.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 134 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 129/132 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. 131 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 134.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Outubro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 285653 Nr: 7823-75.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO DA SILVA SANTOS, ALDO 

AUGUSTO DUTRA DE MORAIS JUNIOR, ANDRÉA GONÇALVES 

BARBOSA, ANDERSON AKERLEY DA SILVA, ANA MARIA DE FREITAS, 

ANISVALSON MACEDO DE BRITO, ANTONIO DE CARVALHO, ARISTEU 

TELIS MORENO, AUGUSTO RIBEIRO CHAVES, CARLA VALERIA OURIVES 

NINCE, CELSO ALBURQUE SILVA, CLAUDIA BORGES BERTOLDO, 

CLEVERSON DE OLIVEIRA, CLEVERSON DA SILVA BRANDAO, ÉRICO 

CESAR DE ARRUDA E SILVA, DJAN JOSE CAMPOS SOUZA, GEYSA 

RODRIGUES DUQUE, ELIANE APARECIDA DA SILVA, EDIVALDO LOPES 

CONCEIÇAO, ERIC LUIS ZAMBRIM, FABIANO MAGALHAES DE SOUZA, 

FERNANDO RIBEIRO CRUZ, GENISLAINE CONCEIÇAO DOS REIS 

BARBOSA, GILSIMAR JEFERSON DE ALMEIDA, GLEISON DA SILVA 

GOMES, GONÇALO EDSON M. FONTOURA, ILMA MOREIRA DA SILVA, 

JACKSON MESSIAS DE SARA, JOAO BATISTA ANDRADE, JOÃO 

PIMENTEL FILHO, MAURO DE GOUVEA ARMOND, EVANILDES DE 

ALMEIDA PAES, SILVIO FURTADO DE MENDONÇA FILHO, KELLY 

CRISTINA ALVES OLIVEIRA, JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE 

VICENTE DA SILVA SOBRINHO, LEILA PAULA DE CARVALHO, LUCIANA 

RODRIGUES SANTANA DE OLIVEIRA, MARCELO DE FREITAS, MARCOS 

AUGUSTO VERLANGIERI CARMO, MARCOS SILVA DE SOUSA, MARIA 

ELISANGELA PEREIRA, MAURICIO ALMEIDA NEVES, OZANA ERCY 

RODRIGUES, WELLINGTON DA SILVA SALES, RODRIGO ANDERSON DE 

ARRUDA ROSA, ROGERIO EVANGELISTA TAQUES, SEBASTIAO NETO DE 

SOUZA BRITO, VALDECI BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, VERONICA 

TEN CATEN, WALNER TADEU CARVALHO, WANIA PATRICIA FERNANDES 

DE CAMPOS CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 Código – 285653.

VISTOS,

A parte Exequente às fls. 343/345 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Executada às fls. 338/340 para pagamento do valor 

remanescente 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. 340 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 345.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 707048 Nr: 837-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO CAMPIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Código – 707048.

VISTOS,

A parte Exequente às fls. 525 e 527/528 manifestou concordância ao 

valor depositado pela parte Executada à fl. 513 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. 513 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 525.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Outubro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1232740 Nr: 15805-91.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR TRECHAUD E CURVO, FERNANDA CORREA 

STUMP CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5.058/MT

 Código – 1232740

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado à fl. 

240, 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.

 Cuiabá-MT, 09 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 450744 Nr: 23261-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CRUZ ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código – 450744

 VISTOS,

A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada.

 Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

 Sem honorários advocatícios por não ter ocorrido a angularização 

processual.

Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, 

inclusive com baixa no Cartório Distribuidor.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945158 Nr: 57459-63.2014.811.0041

 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: RKOS, LUCIANA APARECIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código – 945158

VISTOS,

A parte Requerente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar 

quanto a eventual existência de valor remanescente, presumindo-se 

satisfeita a obrigação.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados às fls. 147/148 e 158/160 

em favor da parte Requerente, creditado na conta a ser indicada nos 

autos.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do Código de Processo Civil.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 391387 Nr: 26795-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA MORAES FIACADORI, RODRIGO 

MORAES FIACADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT, 

MARIA APARECIDA K. CAETANO VIANNA - OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER BERNARDES - 

OAB:15.604 OAB/MT, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604

 Código – 391387

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 347/348 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Expeçam-se os ALVARÁS dos valores depositados, um em favor da parte 

Exequente, observando os dados bancários indicados à fl.347v, e outro 

em favor do r. causídico, a ser creditado na conta indicada à fl. 347v, 

conforme estabelecido nos itens B1 e B2 da avença.

Determino ainda, em favor dos Executados a expedição mediante 

ALVARÁ a título de saldo remanescente, a serem creditados conforme o 

item C da avença (fl. 347v).

 Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do 

art. 90 do CPC.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 457608 Nr: 27863-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E 

CURSO MASTER - S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDYBERT BARROS VON EYE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12.144/MT, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PALOMA MICHELLE DIAZ 

LAFOZ PINTO COELHO - OAB:8561

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora, para retirar a carta 

precatória expedida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 422818 Nr: 7591-58.2010.811.0041

 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: HENIO PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14.600/MT, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521

 Certifico que, encaminho intimação as partes para, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424627 Nr: 8504-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10.168, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO ROBERTO 

GOMES DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

8504-40.2010.811.0041, Protocolo 424627, 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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 769993 Nr: 22992-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMARY BRANDÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA CHIARATTI MUNHOZ 

MOYA - OAB:132648, SANDRA LARA CASTRO - OAB:195467/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON MENEGATTI FILHO - 

OAB:8594/MT

 Intimaçao da parte interessada para, no prazo legal, trazer aos autos, 

dados bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 341654 Nr: 11915-62.2008.811.0041

 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: ODETE MATOS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIA DE 

SANTANA - OAB:10138, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Intimação da parte interessada para, no prazo legal, trazer aos autos 

dados bancários para expedição de alvará

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 853265 Nr: 55977-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON R. BRITO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUECEDORES CUMULUS S/A INDUSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORELLO - 

OAB:OAB/SP112.569

 Processo Código nº 853265

Vistos,

A parte Executada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação 

de impugnação à penhora Bacenjud realizada às fls. 230/233, conforme 

relata o teor da certidão lavrada as folhas 240.

Em manifestação o exequente, requer o levantamento do valor penhorado.

Diante do exposto, considerando o teor da certidão de folhas 240, defiro 

parcialmente o pedido do exequente formulado as folhas 237, expeça-se 

Alvará em seu favor, para levantamento do valor penhorado às fls. 

230/233, com os rendimentos do período, na conta bancária indicada nos 

autos.

Antes, porém, cumpra-se a disposição contida no Provimento nº 68, de 

03/05/2018, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 48 horas, querendo, apresentar impugnação 

ou recurso quanto ao deferimento do levantamento do valor deposito nos 

autos, sob pena de preclusão.

Quanto ao requerimento para busca de bens da parte executada junto a 

Receita Federal, o indefiro, visto que a diligência para busca de bens, junto 

a Receita Federal, via Sistema Infojud, só é admitido excepcionalmente, 

justificando-se tão somente, quando demonstrado nos autos, que o 

exequente já esgotou todos os meios de diligências extrajudiciais 

disponíveis sem obtenção de existo, o que não se enquadra no presente 

caso.

Dessa forma, não havendo esgotado os meios tradicionais para 

satisfação do débito, indefiro a busca requerida via Sistema Infojud.

Cumpra-se na integra a o despacho de folhas 106, conforme determinado.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1073623 Nr: 56913-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

ME, FABIANO MACEDO MARTINS, GUSTAVO REIS LOBO DE 

VASCONCELOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/O, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:1136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4754, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/B

 Certifico que encamiho intimação do requerido para manifestar nos autos 

acerca das fls. 170/184.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 760514 Nr: 12879-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL 

NOSSA SENHORA DA SSUNÇÃO, VANIA COSTA AGUIAR, MARINÊS 

BEVILACQUA, LANDELINO TOMAZETTO, GUEDA DE ASSIS CINTRA, 

MANOEL BOM FIM LOZEIRO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, encaminho intimação dos exequerentes para, manifestarem 

nos autos acerca das fls. 293/294.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1230173 Nr: 14878-28.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIMIR JOSUE ROSA, FATIMA APARECIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA APARECIDA SOUZA 

BARBOSA ROSA - OAB:15395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918

 ANTE O EXPOSTO, e com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para confirmar a tutela 

deferida as fls. 81/82, declarando rescindido o contrato firmado entre as 

partes por culpa exclusiva das Requeridas e CONDENÁ-LAS 

SOLIDARIAMENTE:1)A devolução das importâncias pagas de uma só vez 

e de forma integral, totalizando o valor de R$ 118.352,66 (cento e dezoito 

mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), 

devidamente atualizado (correção monetária – INCC) a partir de cada 

desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;2)R$ 

12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir 

da citação (art. 219 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir 

deste decisum (Sumula 362 STJ); a título de danos morais;CONDENO as 

partes Requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais 

e de honorários advocatícios em favor do r. causídico da parte Autora, os 

quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, 

EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor das partes Requerentes do valor 

depositado pela parte Requerida as fls. 129 em cumprimento à decisão de 

fls. 81/82.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 462246 Nr: 30913-10.2010.811.0041

 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: YURI DE OLIVEIRA BENNEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES BENNEMANN, ESPÓLIO DE 

VANDERLEI MARQUEZI, KAREN IZABELLA ROGONI MARQUEZI DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415, REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5713, SAULO 

AUGUSTO C. R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525 MT, THALES 

AUGUSTO CALDEIRA DA BASTOS - OAB:8.586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, WILSON DA COSTA LOPES - OAB:9926/PR

 (...).Ante todo o exposto, INDEFIRO os pedidos do Espólio executado, 

determinando o cumprimento integral da decisão de fls. 403, com a 

intimação do perito para a indicação da data em que será realizada a 

perícia, a fim de viabilizar a intimação das partes.Alerto a parte executada 

que eventual ato obstrutivo à realização da perícia determinada neste feito 

será considerado ato atentatório à Justiça (CPC, art. 774, inciso IV) e 

litigância de má-fé (CPC, artigo 80, incisos IV e V), sujeitando a referida 

parte às penas de multas previstas nos supraditos artigos, além da 

imediata imissão do exequente na posse dos imóveis.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 10 de outubro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1099838 Nr: 10502-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIODETE DOS SANTOS GROCHEVISKI, 

MARILHEUZA CAMPOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tayana Carolina Vieira 

Kreischer - OAB:OAB/MT 24.132/O

 Código: 1099838

Vistos etc.

Em face da juntada de novos documentos nos autos pelo requerido (fls. 

107/147), manifestem-se os requerentes, no prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10069 Nr: 2549-19.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS SÉRVULO CAMPOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Código: 10069

Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 265, procedendo a intimação do Banco 

Bradesco S/A, no endereço indicado as fls. 268, para manifestação 

acerca do pleito de substituição processual, no prazo já fixado.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1100867 Nr: 10903-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZITA AMADA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Código – 1100867

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes na Central 

de Conciliação e Mediação da Capital, juntado às fls. 117/118 para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, propugnando pela extinção 

somente em relação à primeira Requerida.

Consequentemente DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015, somente em relação à parte Requerida MRV Prime Parque 

Chapada Imperial Incorporações SPE LTDA.

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 
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remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC.

Determino o prosseguimento do feito quanto à requerida CLEIDE IMÓVEIS 

LTDA – ME.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 11 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 43058 Nr: 12673-85.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA PRESBITERIANA DA MORADA DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÉSAR DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAISSON ANDREI MARCANTE 

- OAB:11373/MT

 Código: 43058

 Vistos, etc.

 Intime-se o executado da penhora realizada as fls. 439.

Após, oficie-se ao Juízo da 3ª Vara de Direito Bancário desta Capital para 

que providencie a vinculação dos valores penhorados nos processos 

descritos no Auto de fls. 439, para este feito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 841262 Nr: 45533-22.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, AVANCE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, JOSÉ EDUARDO FONTES MAYA 

FERREIRA - OAB:100.618/RJ, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT, MARIA ESTTELA SILVA GUIMARÃES - 

OAB:139.141/RJ

 Código: 841262

 Vistos, etc.

 Pretende a executada GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, o 

retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação da alegação de 

nulidade do acórdão de fls. 434/438, em razão da ausência de intimação 

dos atuais patronos da referida parte, para a sessão de julgamento do 

recurso de Apelação.

Instada a se manifestar, a exequente pugnou pelo indeferimento do pedido 

as fls. 481/8483.

DECIDO.

Compulsando detidamente estes autos, verifico que este processo foi 

remetido para a segunda instância em 15/02/2018, retornando para a 

instância singela em 09/05/2018.

A petição noticiando a substituição dos patronos da executada deveria ter 

sido protocolada perante o Tribunal de Justiça para viabilizar a intimação 

dos atuais patronos, no entanto, foi protocolada neste Juízo em 

22/02/2018 (fls. 441/471), ou seja, após o envio dos autos ao Tribunal de 

Justiça, razão pela qual só foi juntada ao processo no dia 09/05/2018.

 Deste modo, em face do princípio nemo auditur propriam turpitudinem 

allegans, INDEFIRO o pedido de fls. 476/478.

INTIME-SE a executada para pagamento espontâneo do débito, no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de multa de 10%(dez por cento), além dos 

honorários advocatícios relativos a esta fase, em idêntico percentual.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da executada, diga a 

exequente, também em 15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 722927 Nr: 18497-73.2011.811.0041

 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: MSMT-LICEU SALESIANO SAO GONCALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FONTE VIVA ADMINISTRADORA E 

DETETIZADORA LTDA, EDSON SANTANA MARIM, PATRICK RICARDO 

DIAS, ALESSANDRA DE OLIVEIRA MORAES DIAS, DAIENE RODRIGUES 

PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIMEIRE MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:6484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOSIAS 

SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:11.447/MT, VASTY BALBINA DA SILVA 

- OAB:7521

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo:18497-73.2011.811.0041 Cód. 722927

Procedimento: Ordinário/Processo de Conhecimento.

Parte Autora: MSMT-LICEU SALESIANO SÃO GONÇALO

Parte Requerida: Fonte Viva Administradora e Detetizadora Ltda; Edson 

Santana Marim; Alessandra de Oliveira Moraes Dias; Patrick Ricardo Dias; 

Daiene Rodrigues Pereira Dias.

Data: 11 de Outubro de 2018.

Horário: 14h00min

PRESENTES

O MM. Juiz Yale Sabo Mendes, a parte requerente representado pelo 

preposto Silmei Gonçalo Jesus de Almeida, sua d. advogada Drª. Jucimeire 

Marques De Oliveira (OAB/MT 6484).

 AUSENTES

As partes requeridas e seus representantes legais.

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência pelo MM. Juiz constatou a ausência das partes 

requeridas bem como a de seus d. advogados, restando assim 

prejudicado o ato.

A d. advogada da parte Autora requer o julgamento antecipado da lide.

 DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

“Vistos:

1 – Voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

2 – Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para parte Autora juntar Carta de 

Preposição.

3 - As partes presentes saem cientes e intimadas desta decisão. 

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi determinado o encerramento deste 

termo.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 766247 Nr: 18994-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS, LÉIA 

MARIA SCARDINI DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORALINA MARIANO DA SILVA - 

OAB:3786/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - 

OAB:9128/MT

 Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 405/407 e 

DETERMINO O IMEDIATO DESBLOQUEIO de 70% (setenta por cento) dos 

valores penhorados, mantendo-se a penhora sobre o restante.Após a 

liberação do percentual supra indicado aos devedores, expeça-se Alvará 

do remanescente, em favor do exequente. Por fim, INDEFIRO o pedido de 
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fls. 423, eis que incabível na espécie (execução de título judicial, na forma 

de cumprimento de sentença), no entanto, determino a intimação do 

exequente para que manifeste seu interesse na penhora do bem indicado 

as fls. 424, no prazo de 05(cinco) dias.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 

09 de outubro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 210746 Nr: 21347-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BENEDITO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - OAB:7573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO AMBRÓSIO PEREIRA 

- OAB:4.561

 (...)Deste modo, nos termos do artigo 876, §5º c/c artigo 889, II do CPC, 

determino sejam os coerdeiros do imóvel correspondente à matrícula 621 

(Cartório do 6º Ofício de Cuiabá) devidamente cientificados para que, 

querendo, exerçam o direito de preferência estampado no artigo 1.794 do 

Código Civil, depositando nos autos o valor do quinhão hereditário do 

executado (CC, artigo 1.795), de acordo com o Auto de Avaliação juntado 

as fls. 297, datado de 15/12/2016, devidamente atualizado até a presente 

data, no prazo de 05(cinco) dias.Intime-se o exequente para indicação dos 

endereços dos coerdeiros indicados no Formal de Partilha de fls. 260, no 

prazo de 05(cinco) dias. Se decorrido in albis, expeça-se o Auto de 

Adjudicação, nos termos da presente decisão, bem como do comando de 

fls. 336 verso.Por fim, à vista das certidões de matrícula apresentadas as 

fls. 327/330 e fls. 322/335, constata-se que a penhora relativa ao quinhão 

hereditário do executado não está averbada. Cediço que a herança 

constitui universalidade de direitos, sendo permitida a penhora destes 

direitos. E no caso em comento a partilha foi homologada, estando os 

autos do inventário arquivados. Portanto, ainda que não averbado o formal 

de partilha com o quinhão pertencente ao executado e demais coerdeiros, 

a penhora do mencionado quinhão deve ser registrada.Com efeito, a 

ausência de registro do formal de partilha constitui mera irregularidade, 

que não pode obstar direito do credor na busca da satisfação de seu 

crédito.No entanto, registro que cabe ao exequente a averbação nas 

matrículas dos imóveis das penhoras efetivadas, mediante a apresentação 

do Termo na respectiva serventia registral (CPC, artigo 844), 

comprovando-se os registros no processo.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá 

(MT), 08 de outubro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1172946 Nr: 41284-23.2016.811.0041

 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: WELLINGTON HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 14619 Nr: 4676-61.1995.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON APARECIDO MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:3810/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O

 Encaminho a intimação da parte Autora, para proceder a distribuição da 

Carta Precatória expedida nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025495-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS (AUTOR(A))

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1025495-93.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, RECEBO A EMENDA A 

INICIAL juntada no Id. 15147757, para juntada de documentos a fim de 

amparar o pedido de gratuidade da justiça formulado na exordial. Trata-se 

de ação rotulada como “AÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DA 

OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZATÓRIA”, 

aventada por FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS em desfavor de 

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, na qual pretende a Autora 

em sede de tutela de urgência compelir a parte Requerida retificar o valor 

das prestações do contrato de empréstimo entabulado entre as partes, 

para o montante que lhe foi ofertado por ocasião da contratação. É O 

NECESSÁRIO. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. A par 

disso, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta nesse 

momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito do 

direito Autoral, notadamente diante do teor dos e-mails trocados entre as 

partes onde consta que o valor da parcela do empréstimo contraído seria 

de R$ 1.399,28 (hum mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e oito 

centavos); (id14663589). No que concerne ao perigo do dano ou resultado 

útil do processo, exsurge em especial dos documentos que demonstram 

que o Requerente pode estar pagando valor muito acima do que 

efetivamente lhe foi ofertado, acarretando-lhe prejuízos de ordem 

financeira e que podem comprometer a sua subsistência. Sendo assim, 

mostra-se prudente a suspensão dos descontos superiores à oferta, até 

que se comprove a exigibilidade e licitude do contrato entabulado entre as 

partes, não havendo se falar em irreversibilidade da medida, já que na 

hipótese de improcedência, maior prejuízo não terá a instituição bancária, 

que poderá continuar a cobrar o débito, corrigido monetariamente, se for o 

caso. Quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, 

assinalo que o artigo 98 e seguintes do CPC condiciona sua prestação 

mediante comprovação de insuficiência de recursos, competindo ao juízo 

a análise do caso concreto e o livre convencimento motivado que separe o 

jurisdicionado que é pobre na forma da lei, do jurisdicionado que alega 

estar pobre na forma da lei. O primeiro grupo (é hipossuficiente) composto 

por indivíduos sem renda ou com rendimento suficiente para suprir as 

necessidades básicas de subsistência própria e de sua família, mas 

precisa da intervenção judiciária para defesa do seu direito, não tendo 

como dispor das despesas judiciárias de acesso a justiça; e o segundo 

grupo (alega ser hipossuficiente) composto por indivíduos que possui 

renda para suprir suas necessidades básicas de subsistência e 

despesas extraordinárias de cunho estritamente pessoal disponíveis, nas 

quais voluntariamente não estão incluídas as custas processuais de 

acesso a justiça, porém, igualmente ao primeiro grupo, precisam do 

provimento jurisdicional eficiente e satisfativo para defender seus direitos. 

Logo, filiado ao controle de jurisdição paritário, no caso dos autos, 

infere-se dos lançamentos constantes na declaração de imposto de renda 

anexada ao Id.15147857 não condizem com a hipossuficiência financeira 

exigida em lei, sendo oportunizado ao Autor carrear aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a alegada condição de miserabilidade. 

Entretanto, embora os documentos juntados na emenda da petição inicial 

apontem a inadimplência do Requerente em diversas despesas ordinárias, 

tal fato por si só não é suficiente para comprovar que o recolhimento das 

custas processuais de distribuição da ação lhe afetarão a subsistência ou 

de sua família, notadamente considerando a incompatibilidade entre seus 

rendimentos e gastos pessoais. Diante disso, considerando os 

fundamentos de análise do pedido de gratuidade da justiça aliado às 
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provas produzidas nos autos e a comprovada renda incompatível com a 

condição de hipossuficiência exigida em lei, entendo inviável a concessão 

da gratuidade da justiça ao Requerente. Importa grafar que pedidos de 

gratuidade/exoneração parcial constituem proporção considerável dos 

feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo distribuídos a este juízo. 

Daí a necessidade de critério desse benefício, como exigência de uma 

justiça administrável, que possa se autossustentar materialmente, atingir 

os seus elevados objetivos e a todos, indistintamente, principalmente 

àqueles que efetivamente não possam despender nenhuma quantia para 

fazer nascer e movimentar um processo com tudo o que isso implica. De 

outra sorte, entendo ser o caso de deferir ao Requerente o parcelamento 

das custas. Imperioso destacar que se trata de medida excepcional 

inserida pelo CPC (artigo 98, §6º), como forma de resguardar o princípio 

previsto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (acesso a 

Justiça), porém, não representa a concessão da benesse . ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA DE 

URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente FABIANO ANDERSON 

OLIVEIRA MARTINS para o fim de DETERMINAR que o Requerido BANCO 

OLÉ CONSIGNADO BONSUCESSO S/A, RETIFIQUE o valor das parcelas 

dos contratos de empréstimo n.856180112-1 e 856180112-2, de modo que 

o total a ser descontado da folha de pagamento não ultrapasse a 

importância de R$ 1.399,28 (hum mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte 

e oito centavos); a partir do próximo holerite ao recebimento da intimação 

da presente decisão, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. CITE-SE a parte 

Requerida para conhecimento da ação e para comparecer a AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, a ser designada pela 

Secretaria Judicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, 

devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, a qual 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, consignando no mandado as 

advertências legais. A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa 

de seu advogado (art. 334, §3º, CPC). Com fundamento no artigo 99 §2º 

do CPC, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado na inicial. Todavia, 

nos termos do artigo 98, §6º do CPC, recepcionado pelo artigo 468, §6º da 

CNGC/TJMT, DEFIRO o parcelamento das custas de distribuição do 

processo em até 06 (seis) parcelas mensais sucessivas e corrigidas 

monetariamente (INPC), devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias. Consigno que a expedição do mandado 

citatório está CONDICIONADA a comprovação do recolhimento da 1ª 

parcela das custas processuais,  sendo que o não 

recolhimento/comprovação de qualquer das parcelas na forma 

determinada, acarretará no cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do artigo 290 do CPC e a na revogação automática da tutela de 

urgência deferida. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020549-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA SIQUEIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

ZILMA FATIMA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIOSELINO CAMARGO CRISTINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA FATIMA DE SIQUEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO PJE 

n°.1020549-78.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, ZILMA FÁTIMA DE SIQUEIRA, 

RITA SIQUEIRA DE ARRUDA e LIOSELINO CAMARGO CRISTINO, já 

qualificados nos autos, ingressaram com a presente AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE ÓBITO de sua genitora, MARIA DE 

CAMARGO SIQUEIRA, na qual teria constado erroneamente no campo de 

observação/averbação como ”deixou 05 filhos maiores”, quando no 

correto seria, “Era casada com Arcilio Nunes de Siqueira (já falecido) 

deixou 03 filhos maiores, não deixou bens a inventariar e não deixou 

testamento”. Requereu o benefício da Justiça Gratuita e a procedência do 

pedido de retificação do assento, com posterior envio de ofício ao Cartório 

competente, para proceder à correção. Com a exordial, vieram os 

documentos de id. 14100337/14100352. O Ministério Público, id. 15709930 

pronunciou favorável ao acolhimento do pedido. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

A presente questão é singela e julga-se pelo procedimento de jurisdição 

voluntária, e ainda, com base na Lei 6.015/73. Versa o feito acerca de 

pedido de retificação de Registro de óbito, no tocante ao erro material no 

que se refere à observação/averbação da “de cujos”. No ordenamento 

jurídico pátrio vige o princípio da imutabilidade dos registros públicos, pelo 

que só se deferirá pedido de retificação quando comprovadamente 

atestado o alegado equívoco. Conforme preconizado no art. 109 e 110 da 

Lei 6.015/73 e, somente em casos excepcionais, admite-se a sua 

alteração. In casu, a controversa restou bem esclarecida, com os 

documentos apresentados da de “cujus” no id. 14100346/14100352, não 

condiz com a realidade dos fatos narrados na exordial, bem ainda, os 

requerentes comprovam que a sua genitora só deixou 03 (três) filhos. 

Portanto, inexorável concluir que diante da existência de outros dados 

coincidentes que não podem ser ignorados, tais como prenome da 

falecida, prenome da genitora, dia e mês e local de nascimento, aliado 

ainda ao princípio da verdade real que norteia a matéria referente aos 

registros públicos e não se constatar qualquer intuito de fraude na sua 

alteração, tampouco prejuízo a terceiros, configurada a hipótese que 

justifica a procedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, em consonância ao 

parecer Ministerial, ressalvados direitos de terceiros, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para determinar que seja feita a RETIFICAÇÃO na 

CERTIDÃO DE ÓBITO de MARIA DE CAMARGO SIQUEIRA fazendo constar 

na observação/averbação correta da “de cujus”, qual seja” Era casada 

com Arcilio Nunes de Siqueira (já falecido) deixou 03 filhos maiores, não 

deixou bens a inventariar e não deixou testamento”. Oficie-se ao cartório 

competente, consignando a necessidade de encaminhar a este juízo o 

documento original. Com a juntada do documento original, INTIME-SE a 

parte Requerente para retirá-lo, mediante cópia a ser juntada nos autos, 

após arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019776-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO URBANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE nº 

1019776-04.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, PAULO URBANO 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 

04/11/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fartura de arcos costais”. 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. 

3680203/3680213. A Requerida apresentou contestação id. 6076263, 

arguindo em preliminar 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 irregularidade da 

representação processual por a parte requerente ser considerada 

analfabeto. 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 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 
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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. 6751016. A parte Requerente deixou transcorrer in 

albis o prazo para impugnar a contestação, conforme certidão (id. 

15865890). 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. 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 – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. A 

representação processual está sistematizada nos artigos 653 e seguintes 

do diploma Civil, ficando estabelecido que, o analfabeto pode outorgar 

procuração na forma particular, sem a necessidade do instrumento 

público, por não ser considerado como incapaz, dado que tem o poder de 

manifestação de vontade na forma do artigo 1° do Código Civil. 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. 

3680203/3680213) o Relatório Médico (id. 3680209/3680212), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 6751016, 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 torácica, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem 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. 6751016), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão residual, com perda de 10% (dez por 

cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e 

cinquenta 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 da valor do seguro de 

acordo com o grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a 

incidência de juros a partir da citação, e correção monetária com indice 

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 
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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 PAULO URBANO DE OLIVEIRA, 

a quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta 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, 04/11/2016 (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: 1015183-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILCE ALCANTARA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1015183-92.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar quanto a eventual 

existência de valor remanescente, presumindo-se satisfeita a obrigação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no ID. 14951143 em favor da parte Requerente, creditado 

na conta a ser indicada nos autos. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. 

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034148-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA OROTILDES PAIVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1034148-21.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, KEILA OROTILDES PAIVA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 12/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “fratura membro superior 

esquerdo”. 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, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 10612079. A Requerida 

apresentou contestação no id. 13062409, arguindo em preliminar pela 

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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 126 de 728



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: 13779346. Laudo pericial 

judicial no id. 13891231. A parte Requerente por sua vez, apresentou 

manifestação ao laudo pericial (id. 13978522) tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida 

por sua vez (id. 14896909), manifestou sobre o laudo, ressaltando que 

deve ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica (75%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Os autos 

vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 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. 

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. 10612079), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13891231, 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 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. 13891231), 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 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. 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 no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País na data do efetivo pagamento, a incidência 

de juros legais de 1% (um por cento), mais correção monetária com índice 

INPC a partir da data 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 
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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 SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVTA S.A, pagar a Requerente KEILA 

OROTILDES PAIVA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta 

e um reais e vinte 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, 

12/06/2017 (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: 1033639-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VERONILSON TEIXEIRA JOTA (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1033639-90.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, FRANCISCO VERONILSON 

TEIXEIRA JOTA, 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 24/06/2016, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“politrauma polifratura e fratura do ombro ”. 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. 10541228. A Requerida 

apresentou contestação id. 13516256, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda; e a ausência do comprovante de 

residência requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido ante a ausência de requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio, 

alegou também sobre o fato de 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. 14414351. A 

parte Requerida (id. 14624051), 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 à contestação corroborada id. 14831329. 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 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 (id. 10541228), Relatório Médico 

(id.10541263), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 14414351, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 
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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 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. 14414351), 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. 

Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das 

vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo 

maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de provas 

concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar 

que o documento juntado como forma de comprovação dessa prática é o 

mesmo que está sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo 

r. causídico e sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não 

vislumbro qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura 

venha ser realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de 

base para minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de 

seguro e acabam lesando o erário público. 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 data que tomou conhecimento do acidente e correção monetária com 

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 
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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 FRANCISCO VERONILSON 

TEIXEIRA JOTA, 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, 24/06/2016 

(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: 1015614-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

DELMI FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE nº 

1015614-63.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, DELMI FERREIRA DE ARAUJO, 

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 

30/03/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura de falange distal do quinto dedo 

quirodáctilo 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. 2161902. Laudo do iml no id. 

2162002/2162086. A Requerida apresentou contestação id. 4944060, 

arguindo em preliminar 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 ausencia de 

documento legível. 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 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. 7358109. A parte Requerente deixou transcorrer in 

albis o prazo para impugnar a contestação, conforme certidão (id. 

15865459). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Quanto à impugnação aos documentos ilegíveis da parte Autora, 

não vislumbro razões para exigir a juntada de outro documento com firma 

reconhecida ou autenticada em cartório, pois tal circunstância 

isoladamente em nada influencia a análise do mérito, sobretudo 

considerando que houve comparecimento pessoal da parte por ocasião da 

audiência de conciliação. 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. 

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. 2161902) o Relatório Médico (id.2161919/2162147), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 7358109, 

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 
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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, laudo do iml, 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 qualquer um dos 

dedos da mão, o valor da indenização deve corresponder ao percentual 

de 10% (dez 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. 7358109), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, com perda de 100% (cem por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e 

cinquenta 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 da valor do seguro de 

acordo com o grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a 

incidência de juros a partir da citação, e correção monetária com indice 

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 

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 DELMI FERREIRA DE ARAUJO, a 

quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), referente à 
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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, 30/03/2016 (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011029-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ALLAN NOGUEIRA CYRILO (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA NOGUEIRA LOURENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1011029-31.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15241485 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14823251/14823279 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14823279 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15241485. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015927-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA AYOLFI (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):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1015927-87.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar quanto a eventual 

existência de valor remanescente, presumindo-se satisfeita a obrigação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no ID. 14335674 em favor da parte Requerente, creditado 

na conta a ser indicada nos autos. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. 

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029034-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HEITOR PAULO AMERCE GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1029034-04.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar quanto a eventual 

existência de valor remanescente, presumindo-se satisfeita a obrigação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no ID. 14967224 em favor da parte Requerente, creditado 

na conta a ser indicada nos autos. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. 

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037534-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

CLEUZA MARIA ZORTEA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1037534-59.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar quanto a eventual 

existência de valor remanescente, presumindo-se satisfeita a obrigação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no ID. 15063737 em favor da parte Requerente, creditado 

na conta a ser indicada nos autos. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. 

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002684-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

LUKAS ALVES LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1002684-76.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15740271 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 15472501/15472507 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 15472505 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15740271. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028632-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1028632-20.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15710249 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 15428809/15428816 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 15428816 em favor da 
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parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15710249. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015590-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CARVALHO ROCHA (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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1015590-98.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15153929 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14638881/14638898 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14638898 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15153929. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1001230-27.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, EMMILLY GABRIELLY MORAIS 

DO AMARAL, menor, neste ato representada por sua genitora MARLENE 

MORAIS DO AMARAL, devidamente qualificadas 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 26/12/2015, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“fratura em fêmur direito”. 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. 11446340. A Requerida 

apresentou contestação id. 15140306, 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. 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. 15046688. A 

parte Requerida (id. 15327484), 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 (70%). 

Impugnação à contestação corroborada id. 15532266. 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. 

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. 11446340), Relatório Médico (id. 1144364), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15046688, 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 
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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 

inferiores, 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. 15046688), 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 integral do valor do seguro à lesão permanente resultante ao 

autor, reconhecendo o direito à indenização e determine que a seguradora 

pague a indenização integral refente ao seguro obrigatória DPVAT, no 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros a partir 

citação e a correção monetária com o índice INPC. 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 a Requerente EMMILLY GABRIELLY MORAIS 

DO AMARAL, menor, neste ato representada por sua genitora MARLENE 

MORAIS DO AMARAL, 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, 26/12/2015 (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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8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007691-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE FERREIRA (ADVOGADO(A))

Y. G. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE PEREIRA RAMALHO OAB - 913.822.031-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aline Ferreira Nunes (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/2018 Hora: 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013767-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER FRANCISCO SOEHN DA COSTA (AUTOR(A))

ADRIANA NEVES FRANCO COSTA (AUTOR(A))

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUCIO DE SOUZA (RÉU)

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA (ADVOGADO(A))

LIDIANE ALVES CORREA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013767-55.2018.8.11.0041 AUTOR(A): KLEBER 

FRANCISCO SOEHN DA COSTA, ADRIANA NEVES FRANCO COSTA RÉU: 

FERNANDO LUCIO DE SOUZA, LIDIANE ALVES CORREA AT Vistos. Ante 

o pedido de revogação da tutela de urgência formulado pelos requeridos 

no Id n.º 15590461, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, manifestar sobre a petição apresentada, nos 

termos dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 10 de Outubro de 

2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025832-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025832-19.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FAEDA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA W 

Vistos. Considerando que já havia sido apresentada impugnação à 

contestação no movimento Id. n 14735612, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se a manifestação constante no 

Id. nº 14912140 se refere aos presentes autos, mormente considerando 

que a mesma se refere a Id. não localizado no feito. Ademais, diante da 

juntada de novos documentos (Id. nº 14995100), INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

437, § 1º, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024673-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024673-41.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FAEDA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA W 

Vistos. Diante da juntada de novos documentos (Id. nº 14994295), 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 437, § 1º, CPC). Considerando que já havia sido 

apresentada impugnação à contestação no movimento Id. n 14734225, 

INTIME-SE a parte autora para esclarecer se a manifestação constante no 

Id. nº 14994928 se refere aos presentes autos, mormente considerando 

que a mesma faz referência a Id. não localizado no feito. Sem prejuízo do 

disposto supra, PROCEDA-SE com a retirada de visibilidade dos 

movimentos de Id. nº 14912115 e 14911529, por estarem duplicados nos 

autos e não terem concluído o carregamento dos seus anexos. Após, 

retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014092-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (ADVOGADO(A))

EUZAIDE CRISTINA SANTOS BARBOSA 00898802180 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014092-30.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EUZAIDE 

CRISTINA SANTOS BARBOSA 00898802180 REQUERIDO: SERASA S/A. 

W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. 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, 11 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017841-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHIEGO MAIA DA SILVA (AUTOR(A))

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO SPERANDIO CONSULTORIA - ME (RÉU)

FABIO DANIEL RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIS SERGIO SPERANDIO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017841-89.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DHIEGO MAIA 

DA SILVA RÉU: LUIS SERGIO SPERANDIO, LUIZ SERGIO SPERANDIO 

CONSULTORIA - ME W Vistos. Compulsando os autos, verifico que o 

patrono da parte requerida apresentou petição de renúncia ao mandato. 

Entretanto, considerando que a renúncia do advogado ao mandato 
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outorgado somente pode ser aceita se comprovado o atendimento da 

exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, o que não foi 

comprovado pelo nobre advogado. Assim sendo, INTIME-SE o advogado 

da parte requerida para que comprove o recebimento da notificação pelo 

seu cliente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de restar inalterada a 

representação da parte. Anoto, por fim, que, nos termos do § 1º do 

retrocitado artigo, o causídico continua representando a parte exequente 

durante os 10 (dez) dias seguintes à notificação, que sequer restou 

comprovada nos autos, razão pela qual a intimação da presente decisão 

na sua pessoa reputa válida e eficaz. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009504-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN CURVO DA COSTA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005049-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

THIARLES RAFAEL RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032699-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIVAL SILVA SANTOS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032699-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DANIVAL 

SILVA SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, tendo 

somente a parte autora se manifestado, INTIME-SE a parte requerida, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o laudo 

pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Outurbro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034136-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA R BARBOSA (AUTOR(A))

FAROUK NAUFAL (ADVOGADO(A))

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CAFURE BEZERRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034136-70.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA 

ANGELICA R BARBOSA RÉU: SIMONE CAFURE BEZERRA M 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 além de não se qualificar, não 

apresentou nenhum documento comprobatório, 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 
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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 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, 10 de Outubro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034072-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADALBERTO MENDROTE (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034072-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

ADALBERTO MENDROTE REQUERIDO: 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 15784253, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, posto que impossível a identificação de todos 

os documentos incluídos no interior do envelope da correspondência 

enviada. Ocorre que, entendo incabível o protocolo de requerimento 

administrativo por meio de correspondência postada via Correios, tendo 

em vista que tal procedimento não atende os requisitos previstos em Lei, 

que exige o protocolo dos documentos “mediante recibo, que os 

especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Destarte, tão somente o 

protocolo efetuado pessoalmente, mediante o comparecimento do 

beneficiário ou de seu procurador a um dos postos de atendimentos, é 

possível de gerar a emissão de recibo por parte da seguradora, com a 

especificação dos documentos entregues. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a 

atender as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório 

DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033529-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

GILSON RIBEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033529-57.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GILSON 

RIBEIRO DE AMORIM REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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 15787901, o qual não comprova quais foram os documentos entregues, 

nem se houve necessidade de complementação da documentação 

apresentada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034106-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

VALENTIN JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034106-35.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VALENTIN 

JUNIOR DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. 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 15789359, o qual não 

comprova quais foram os documentos entregues, nem se houve 

necessidade de complementação da documentação apresentada, razão 

pela qual não atende os requisitos legais supracitados. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo 

prévio e hábil a atender as determinações legais para a indenização do 

seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034017-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIVAL MARQUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1034017-12.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JANIVAL MARQUES 

DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018408-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE ELOY CASTILHO (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018408-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

ELOY CASTILHO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W 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 voluntariamente 

a sentença proferida nos autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida. Em igual prazo, deverá a parte autora informar a 

conta bancária para transferência do valor depositado. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034152-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BOSCHILA E KLEN TERCEIRIZACAO LTDA - ME - ME (EXEQUENTE)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1034152-24.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BOSCHILA E KLEN 

TERCEIRIZACAO LTDA - ME - ME EXECUTADO: CENTRO DE 

IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE 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 
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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, 10 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031320-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LEONINA FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031320-18.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AYMORE 

RÉU: ADRIANA LEONINA FERREIRA M Vistos. Trata-se de Ação Monitória 

na qual, segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado 

em termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). No caso de oposição de embargos 

monitórios, INTIME-SE parte autora para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do disposto no art. 702, § 5º do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033801-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

VALTAIR DIAS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1033801-51.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VALTAIR DIAS DE 

ARAUJO RÉU: SKY BRASIL SERVICOS LTDA M 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, 10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032989-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LORENZO DE MARTINO (AUTOR(A))

LUIZ PAULO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032989-09.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ PAULO 

VIEIRA DA SILVA, LORENZO DE MARTINO RÉU: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA M 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 139 de 728



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 administrador, e não apresentou comprovação de sua 

renda. Ademais, apesar de ter juntado extrato bancário nos autos, ficou 

demostrado uma grande movimentação financeira, 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 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 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, 10 de Outubro 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032427-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BLIKSTEIN (ADVOGADO(A))

HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER NOGUEIRA GOMES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1032427-97.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: HUNTER DOUGLAS 

DO BRASIL LTDA EXECUTADO: WAGNER NOGUEIRA GOMES - ME 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, 10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033969-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033969-53.2018.8.11.0041 AUTOR(A): TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A M Vistos. Compulsando os documentos 

carreados aos autos, verifica-se que os documentos acostados no Id nº 

15767100 e 15767105 não estão legíveis, não atendendo ao disposto no 

art. 32 da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, o qual atribui ao peticionante a 

responsabilidade pela classificação e organização dos documentos 

digitais, assim dispondo: “Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC.”. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, com o fito de promover a organização 

dos documentos anexados, em conformidade com a supracitada 

resolução, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Com o adimplemento da determinação 

judicial acima, e em igual prazo, deverá a parte autora comprovar o 

recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1030591-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA PALMEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 140 de 728



MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN HENRIQUE DOS PASSOS 00053838629 (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030591-89.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MILLS 

ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A RÉU: ALAN HENRIQUE 

DOS PASSOS 00053838629 M Vistos. Compulsando os documentos 

carreados aos autos, verifica-se que os documentos acostados não 

atende ao disposto no art. 32 da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, o qual 

atribui ao peticionante a responsabilidade pela classificação e organização 

dos documentos digitais, assim dispondo: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 4º Não sanada a anomalia, o 

magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se 

tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do 

artigo 321, caput, do CPC.”. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora mais 

uma vez para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, com o fito 

de promover a organização dos documentos anexados, em conformidade 

com a supracitada resolução, sob pena de indeferimento, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No mais, 

DETERMINO a retirada da visibilidade dos documentos de Id. 15349411, 

15349421, 15349743, 15349768, 15349743, 15349768, 15349747, 

15349757, 15349905, 15629621, 1562962 , 15629636, 15629637, 

15630044 e Id. 15630048. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023196-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA COSTA AMORIM (AUTOR(A))

Pedro Paulo Nogueira Nicolino (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023196-46.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SEBASTIANA 

DA COSTA AMORIM RÉU: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA AT Vistos. Compulsando os autos, vislumbro que a parte 

autora, apesar de pleitear, em sede liminar, a exclusão de seus dados do 

cadastro restritivo de crédito, deixou de acostar aos autos documentos 

hábeis a demostrar a negativação. 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, comprovantes de que o seu nome está incluso nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de extinção da ação sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, retorne-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016335-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELY BIFF (AUTOR(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/2018 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015220-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, de que foi 

designada a data para realização do exame pericia para o dia 03/12/2018 

a partir das 08:00 hs ordem de chegada, no seguinte endereço: 

Consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto, Centro Médico CPA, Rua Pelotas, 

Quadra 05 Lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 fone: (65) 3641-7100 / 99635- 6009, Deverá o periciado levar 

t o d o s  o s  d o c u m e n t o s ,  a t e s t a d o s  e  e x a m e s 

complementares(RADIOGRAFIAS) que porventura possam ser uteis a 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015220-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, de que foi 

designada a data para realização do exame pericia para o dia 03/12/2018 

a partir das 08:00 hs ordem de chegada, no seguinte endereço: 

Consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto, Centro Médico CPA, Rua Pelotas, 

Quadra 05 Lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 fone: (65) 3641-7100 / 99635- 6009, Deverá o periciado levar 

t o d o s  o s  d o c u m e n t o s ,  a t e s t a d o s  e  e x a m e s 

complementares(RADIOGRAFIAS) que porventura possam ser uteis a 

confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032731-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ALVES MOTA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 
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Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 
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como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 04.10.2018, às 13:18. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032885-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VICENTE MARTINS (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 
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DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 
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seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 04.10.2018, às 13:18. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 
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legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 146 de 728



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. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 04.10.2018, às 13:18. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 
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que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2018. BRUNO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 148 de 728



D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 
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diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 04.10.2018, às 13:18. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033462-92.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ELESSANDRO GARCIA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 
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fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 04.10.2018, às 13:18. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033516-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

APARECIDA DA CONCEICAO ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 
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realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 153 de 728



9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 04.10.2018, às 13:18. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033928-86.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VALDENIR 

DOS REIS PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo 

do requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1][1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto 

por segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz 

Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o 

caso monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio 

requerimento administrativo também nessas demandas[2][2]. Nesse 

diapasão, a ausência de prévio requerimento administrativo implica em 

falta de interesse de agir da parte autora para pleitear o recebimento do 

seguro na via judicial. 2. Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela 

Consorciada Requerida: Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se 

trata de um contrato legal, de cunho social, financiado pelos proprietários 

de veículos e regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que 

tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à 

reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor 

acerca da existência de culpa. Compete a qualquer seguradora 

consorciada, por expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 

6.194/74, o recebimento dos documentos necessários ao processamento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 
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Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3][3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4][4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 
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e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 10.10.2018, às 16:16. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1035863-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GARCIA DE CASTRO (AUTOR(A))

RODRIGO FARIA GARDIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE YUDI LUIZ ARANTES (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035863-98.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MILTON 

GARCIA DE CASTRO RÉU: ALEXANDRE YUDI LUIZ ARANTES W Vistos. 

Nos termos do art. 252 do Código de Processo Civil, não compete ao Juízo 

determinar a realização de citação por hora certa, mas sim ao próprio 

Oficial de Justiça realizá-la, em caso de suspeita de ocultação, mediante 

certidão pormenorizada do ato. Assim sendo, DEFIRO o pedido constante 

no Id. nº 14630434 tão somente para determinar que seja expedido novo 

mandado de citação, a ser regularmente cumprido por Oficial de Justiça, 

nos termos do que determina a Lei Processual Civil. Para tanto, 

REDESIGNE-SE a audiência de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012736-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VANDERLAN FIRMINO TEIXEIRA (AUTOR(A))

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1012736-34.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE VANDERLAN 

FIRMINO TEIXEIRA RÉU: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A W Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se. Cuiabá, 1º de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032568-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

EDISON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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, 04 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032724-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE OLIVEIRA FREITAS (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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, 04 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033208-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

RAISSA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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, 04 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003280-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO (ADVOGADO(A))

E. A. MAURICIO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003280-26.2018.8.11.0041 AUTOR(A): E. A. 
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MAURICIO & CIA LTDA - ME RÉU: BRADESCO LEASING S.A. - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL AT Vistos. Ante a ausência do cumprimento 

da liminar noticiada no Id n.º 14478458 , INTIME-SE a parte requerida para, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar sobre a petição 

apresentada, nos termos dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. 

No mais, considerando que a parte requerida apresentou contestação no 

Id n.º 13575602, inclusive com a juntada de documentos, INTIME-SE a 

parte autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 350 do Código Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de 

Outubro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1115417 Nr: 16804-78.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA BRADESCO AUTO/RE CIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCOS DO AMARAL 

FERREIRA FERREIRA FILHO - OAB:15222, MARTA ROSA DE AZEVEDO 

OLIVEIRA SECCHI - OAB:170025/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:14.995-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Portanto, DEFIRO a produção da prova pericial postulada pela requerida, 

pelo que nomeio como perito o Dr. REINALDO PRESTES NETO, brasileiro, 

casado, médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General 

Irineu de Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de 

Caxias 2, CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 

65-3028-1039, e-mail reiprestes@hotmail.com. Como quesito do Juízo, 

deverá o senhor perito responder, fundamentadamente, à seguinte 

questão:1. A autora encontra-se incapacitada total e permanentemente 

para atividade laboral?Defiro o pedido da parte autora quanto a utilização 

da perícia médica realizada nos autos em que obteve benefício 

previdenciário, como prova complementar. 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.Considerando que 

a prova técnica foi postulada pela requerida, a remuneração do perito 

caberá a ela, consoante dispõe o art. 95 do Código de Processo 

Civil....Cuiabá, 05 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 944895 Nr: 57372-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANE DE QUERIROZ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA, VALTER 

AILSON CRISTOFOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARCELA COSTA - 

OAB:188689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE BORDIGNON DA 

SILVA - OAB:13282, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - 

OAB:7683/MT

 Os autos retornaram das 2ª instância, sendo reformada a sentença de 

fls. 81/83, que havia extinguido o feito sem julgamento de mérito, por 

intempestividade.

As partes foram intimadas do retorno dos autos, sendo que somente o 

embargante se manifestou às fls. 110, pugnando pela designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Contudo, compulsando os autos, constato que a inicial encontra-se 

suficientemente instruída, razão pela qual, tenho que o feito comporta 

julgamento antecipado, mormente porque há prova documental de 

aquisição do bem, antes de sobre ele recair a penhora realizada nos autos 

da execução - Código 263023.

Assim, promova-se o apensamento destes autos à execução - Código 

263023.

Em seguida, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1136622 Nr: 25885-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLCDO, LAURA ZAINE GERALDINO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZOÉ OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - 

OAB:9.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, NAIARA EDUARDA BRITO SALA - OAB:19200

 ..REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela requerida, 

pois baseada na tese de carência contratual e doença pré-existente, o 

que se confunde com o mérito da demanda, a ser oportunamente 

examinado a fim de se estabelecer se foi ou não legitima a recusa da 

requerida. No tocante ao ônus probatório [art. 357, incisos III], 

considerando que matéria versada nos autos mostra tratar-se de uma 

relação de consumo e, uma vez evidenciada a hipossuficiência da parte 

requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

INVERTO o ônus da prova, nos termos doa art. 6º, inciso VIII, do 

CDC....Assim, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar e apresentar novos documentos que entenda 

necessários, caso queira.Decorrido o prazo, conclusos para sentença. 

Intime-se.Cuiabá, 05 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1106174 Nr: 13041-69.2016.811.0041

 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: COMERCIAL ITÁLIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CECILIO DE MESQUITA - 

OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO PEREIRA 

SANCHES. - OAB:22.233-A

 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 

sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à 

parte ré, independente de nova intimação e sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1210308 Nr: 8512-70.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS LAURENTINO PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Karla Schmitt - 

OAB:24.552, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - OAB:11985-SC, 
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OSVALDO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:23738, PAULO FERNANDO 

PAZ ALARCÓN - OAB:OAB/PR 37.007, SONIA MARTINS SACCON 

ANGULSKI - OAB:6.008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos formulados pela requerente a fl. 17, uma vez que 

refogem ao objeto do ato deprecado, competindo, portanto, ao r. Juízo 

deprecante a sua apreciação.

Pelo exposto, DETERMINO a devolução da presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando nossas homenagens.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 08 de Outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1114710 Nr: 16563-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO VIANA DE ANCHIETA, ROSA MARIA 

MARINHO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Pelo exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito, por 

ilegitimidade passiva ad causam, em relação à requerida Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico, nos termos dos arts. 354 e 485, inciso 

VI, do CPC.Por consequência, revogo a liminar de fls. 77/79.Fica 

autorizada a restituição em favor dos autores do valor depositado às 

86.Defiro o desentranhamento da petição e documentos de fls. 67/77, pois 

se tratam de peças não relacionadas a este feito. Intime-se o advogado 

peticionante de fls. 76.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de 

Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade 

de justiça.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/MT, 08 de Outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1340282 Nr: 17862-48.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TELHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:13206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

proposto por Benedito Luiz Figueiredo em face de Central Telha Indústria e 

Comércio Ltda.

No caso em tela, o efeito prático almejado pela parte autora/exequente 

com a desconsideração da personalidade jurídica da ré/executada é 

alcançar o patrimônio dos sócios que integram a pessoa jurídica 

executada.

Ocorre que a legitimidade ad causam é bilateral, devendo ser analisada 

tanto sob o aspecto do autor/exequente (interesse de agir), quanto do 

réu/executado (interesse de defesa).

Assim, carece de legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda a pessoa jurídica ré/executada, pois a procedência do presente 

incidente em nada lhe prejudicaria.

Por outro lado, a inclusão no polo passivo dos sócios cujo patrimônio 

quer-se alcançar com a desconsideração de sua personalidade jurídica é 

imprescindível, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, verifico que a petição não veio acompanhada de documentos 

comprobatórios atualizados, razão pela qual não restou atendido o 

disposto no art. 133, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, determino a intimação da parte autora/exequente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial do presente 

incidente, adequando o polo passivo na forma acima exposta, incluindo, 

qualificando e apontando o endereço para citação dos sócios cujos bens 

pretende atingir, assim como trazendo aos autos documentos 

comprobatórios do alegado, dentre os quais deve estar a certidão 

atualizada da Junta Comercial, na qual conste os nomes e CPFs dos 

sócios a serem citados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1169742 Nr: 40068-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUIMAR MARTINS PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB CORRETORA DE SEGUROS E 

ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ..Com efeito, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva.Quanto às 

preliminares de inépcia da inicial por ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação, também não assiste razao às 

requeridas, uma vez que, em exame aos documentos juntados, verifica-se 

que estes são aptos a evidenciar a relação jurídica existente entre as 

partes, bem como trazem indicativos mínimos sobre os fatos aduzidos, 

pelo que não se vislumbra qualquer hipótese de extinção do feito sem 

julgamento de mérito...DEFIRO a inversão do ônus da prova, o que faço 

com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.Verifico que apenas a parte autora indicou prova a produzir 

(fl. 281/282).Por outro lado, diante da inversão do ônus probatório e, 

atendendo ao disposto no art. 373, § 1º, do CPC, oportunizo às 

requeridas, caso queiram, desincumbirem-se do ônus que lhes foi 

atribuído, no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, voltem 

conclusos, oportunidade em que será verificada a hipótese de julgamento 

antecipado.Promova-se a Secretaria a inclusão da requerida Mapfre 

Seguros Gerais S/A (qualificada à fls. 211) no polo passivo da ação, 

anotando-se no sistema e capa dos autos, bem como anote-se o nome de 

seus procuradores constituídos para fins de intimação, conforme pedidos 

de fls. 226-V.Intimem-se.Cuiabá/MT, 09 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 904171 Nr: 32960-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NEVIO LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192, ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - OAB:10192, MANOEL 

RIBEIRO FILHO - OAB:1143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCELO DE SOUSA 

TRINDADE - OAB:7169/MT

 Ante todo o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração 

opostos por João Névio Lorenzoni (fl. 212), o que faço para, sanando a 

omissão da sentença de fls. 207/211, afastar a alegação de ilegitimidade 

ativa da parte autora/embargada, mantendo incólume o decisum 

embargado.Intime-se e, preclusa a via recursal, cumpra-se integralmente a 

sentença proferida.Por fim, PROCEDA-SE com o desapensamento do 

presente feito dos autos de Código 30131 e 905491. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 1327291 Nr: 15020-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 embargante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia das suas declarações de Imposto 

de Renda dos últimos dois exercícios, comprovantes de recebimento dos 

últimos três salários 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 judiciais ou transcorridas 

o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 447086 Nr: 21190-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399-MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 174/181, pelo que DECLARO 

NULA a citação por edital realizada nos presentes autos.Ante o seu 

comparecimento espontâneo, dou o executado por citado da presente 

demanda, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.No 

que se refere ao parcelamento do débito, competia ao executado, nos 

prazo para oferecimento de embargos, atender o disposto no art. 916 do 

Código de Processo Civil, o que não se verificou nos autos, haja vista que, 

além de discordar do crédito do exequente, inclusive mediante oposição 

de embargos à execução (Código 1327291), o executado não efetuou o 

depósito de 30 % (trinta por cento) do valor da execução.Por fim, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer 

o que entender de direito.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 166176 Nr: 15888-64.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIANO CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CONDOMINAL AUTONOMA 

LTDA - COAUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - OAB:8839-A, 

HILDO CASTRO TEIXEIRA - OAB:2251/MT, RODRIGO DIRENE DE 

MORAES - OAB:13878, SERGIO BAPTISTA DA SILVA - 

OAB:4.436-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente manifestou interesse na penhora 

de outro bem imóvel, DEFIRO o pedido de fls. 502/503, o que faço para 

desconstituir a penhora efetivada por meio do Termo de Penhora de fl. 

501.

No mais, com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do 

Código de Processo Cível, DEFIRO o pedido de penhora constante às fls. 

535/537.

Contudo, destaco que, nos termos do art. 845, § 1º, do Código de 

Processo Civil, a “penhora de imóveis, independentemente de onde se 

localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula” será 

realizada “por termo nos autos”.

Assim sendo, observando-se os requisitos do art. 838 do referido Diploma 

Processual, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel cuja matrícula 

encontra-se acostada às fls. 540/541.

Caso o executado tenha advogado constituído nos autos, fica intimado 

acerca da penhora realizada por intermédio da publicação desta decisão, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente eventual manifestação 

(art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos do CPC).

 Caso o executado não possua advogado constituído nos autos, 

expeça-se carta de intimação da penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, 

do CPC.

Outrossim, considerando que a avaliação apresentada pela parte 

exequente, realizada no bojo dos autos nº 21691-62.2003.811.0041, 

Código 137365, em trâmite na 3ª Vara Cível desta Comarca, é datada de 

menos de 02 (dois) anos, deixo de determinar a expedição de mandado de 

avaliação.

 Dessa forma, INTIME-SE as partes para se manifestarem sobre a 

avaliação de fls. 542/544, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, todos do CPC).

Sendo a executada pessoa jurídica, inaplicável a regra do art. 842 do CPC.

Por fim, anoto que, nos termos do art. 844 do CPC, caberá ao credor 

providenciar o registro imobiliário da penhora, comprovando a averbação 

com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. 

Fixo, para tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do 

termo de penhora.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088983 Nr: 5694-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO PAMPADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BITAR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, NATALIA PAMPADO - OAB:15.406/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370

 Tendo em vista que a parte Requerida já se manifestou em fls.345 acerca 

dos cálculos juntados pela contadoria, Intimo a parte Requerente para que 

em 05 dias se manifeste acerca dos referidos cálculos.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 330515 Nr: 2108-18.2008.811.0041

 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: ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, ELIZABETE DE MAGALHÃES ALMEIDA - 

OAB:13.353, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405, MARIA 

CAROLINA BANA DE CARVALHO - OAB:10142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, GLAUCO 

DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT, YVAN AYRES DA SILVA - 

OAB:3421/MT

 Intimo o requerente para, querendo, se manifestar sobre o depósito de fls. 

975/977 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1339000 Nr: 17575-85.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACILDA MUNHOZ CHATEAUBRIAND
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CACILDA MUNHOZ 

CHATEAUBRIAND - OAB:83289/SP

 Vistos.

Trata-se de Procedimento de Cobrança de Autos instaurado em desfavor 

de Cacilda Munhoz Chateaubriand, em razão da não devolução dos autos 

nº 15554-15.2013.811.0041, Código 809080.

INTIME-SE, inclusive via ligação telefônica, a d. causídica para que, no 

prazo de 24h (vinte e quatro horas), devolva na Secretaria da 8ª Vara 

Cível os autos supra referenciados, sob pena de busca e apreensão, sem 

prejuízo da configuração, em tese, do crime de sonegação de autos e 

infração disciplinar.

Uma vez transcorrido o prazo supra sem devolução, EXPEÇA-SE mandado 

de busca e apreensão dos autos.

Em seguida, OFICIE-SE à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, 

subseção local, comunicando que o (a) advogado (a), embora intimado, 

não devolveu os autos, solicitando a instauração de procedimento 

disciplinar e imposição de multa.

Cumpridas as determinações supra, retornem os autos conclusos para 

verificação da necessidade da remessa de peças ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 310333 Nr: 17698-69.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., JÂNIO 

VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MULLER COUTINHO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - 

OAB:2218/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022

 Intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1112704 Nr: 15808-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA SETSUKO NAKAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAN CORREA DA COSTA - 

OAB:MT/ 8.202, KATYUCIA MARA DA SILVA CORRÊA - OAB:22178/O, 

NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13.100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYUCIA MARA DA SILVA 

CORRÊA - OAB:22178/O, NOILVIS KLEN RAMOS - OAB:OAB/MT 13.100

 Intimo os advogados da parte Requerida, Dr° Noilvis Klem Ramos, OAB/MT 

13.100 e Drª Katyucia Maria da S. Correa, OAB n° 22.178 para que no 

prazo de 15 dias apresentem procuração atualizada que os autorize 

comparecer nos autos em nome da Requerida Sandra Regina Piovesan, 

sob pena de não conhecimento dos pedidos formulados, já que, embora a 

procuração de fls. 55 mencione seus nomes, dizem desconhecer os 

termos do acordo.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 949025 Nr: 59681-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRACY COELHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENOCK CAVALCANTE DA SILVA 

- OAB 6091 - OAB:6.091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Vistos,

Arquivem-se os autos, certificndo-se no feito principal (Código 936645).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351073 Nr: 21519-47.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VALDIR PERES ARANTES, MARIA 

APARECIDA MADEIRA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE BRAZIL BARBOZA, 

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT, FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELA LEANDRO CURTY 

DA CUNHA - OAB:13.801-MT, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS HENRIQUE BRAZIL BARBOZA, 

brasileiro(a), divorciado(a), advogado - oab n º 3983. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Ressarcimento de Danos, O requerente 

celebrou um junto a imbobiliaria e construtora sao benedito, um acordo no 

valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), Ocorre que o requerente 

procurou diversas vezes, sendo sempre infomada que o depósito ainda 

nao havia sido realizado pela empresa, e por tanto não havia valor nenhum 

a ser repassado a mesma. A requerente por diversar tentantivas 

amigaveis, não obeteve resposta dos requeridos, diante disso a levou a 

ajuizar a presente ação em busca de respostas e justiça.

Despacho/Decisão: De proêmio, verifica-se que a requerida Maria de 

Fátima Alves Marinho da Silva foi devidamente citada, conforme AR de fls. 

44, porém, não apresentou contestação (certidão de fls. 55).Assim, nos 

termos do art. 344 do CPC, decreto a revelia da requerida Maria de Fátima 

Alves Marinho. Deixo, por ora, de aplicar a presunção de veracidade das 

alegações da inicial, face a existência de corréu que ainda poderá 

apresentar contestação (art. 345, I, CPC).Ademais, compulsando os autos, 

verifica-se que foram esgotadas as tentativas de buscas para localização 

do requerido Carlos Henrique Brazil Barbosa, razão pela qual a citação 

ficta mostra-se cabível, pelo que DEFIRO o pedido de fls. 113. EXPEÇA-SE 

edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e 

formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC, inclusive afixando-se o 

mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos autos.Faça constar no edital 

de citação que, ocorrendo à revelia, será nomeado curador especial para 

defesa dos interesses do réu.Quedando-se inerte o citando, fica, desde 

já, nomeada a douta Defensoria Pública como sua curadora especial, nos 

termos do art. 72, II, do CPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos.Apresentada contestação pelo curador especial, intime-se a 

parte autora para impugnar e requer o que entender cabível.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, GISLAYNE CRISTINA DE 

ARRUDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 22 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1127411 Nr: 21925-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GENIVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SALVATERRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA MARTINS - 

OAB:OAB-21.836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Tendo em vista que este Magistrado estará em usufruto de compensatória 

no período de 05/03/2017 a 15/03/2017, redesigno a audiência 

anteriormente agendada, sendo a nova data no dia 27/04/2017, às 16h30.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 942263 Nr: 55928-39.2014.811.0041

 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: NATALIA TAIANE DIAS PROENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATORIO E GENETICA SÃO TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 Compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 884656 Nr: 19609-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DUARTE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18.288, EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - 

OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, FERNANDA ALVES 

CARDOSO CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELA ALVES CARDOSO 

- OAB:7725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT, 

THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 Vistos,

Intime-se o perito, por meio eletrônico, a fim de que informe se concorda 

com o valor dos honorários periciais depositados pela parte autora.

Em caso de aceitação, proceda-se conforme às deliberações finais 

constantes na decisão de fls. 257v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1012981 Nr: 28823-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tabajara Aguilar Praeiro Alves 

- OAB:18.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE GOMES - 

OAB:30.485, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT

 Nota-se dos autos ser fato incontroverso que a proposta de seguro foi 

feita no dia 03.06.2015, bem como que, após isso, não houve a vistoria 

prévia do veículo no prazo previsto no contrato.

 Sabe-se que a aceitação do seguro está sujeita à análise do risco pela 

companhia seguradora, que poderá, no prazo de 15 dias, recusar a 

proposta, mediante comunicação formal ao proponente, seu representante 

legal ou corretor de seguros, sob pena de restar caracterizada sua 

aceitação tácita, conforme dispõe a Circular nº 251/2004 da SUSEP.

Feitos tais apontamentos, entendo que não há necessidade de dilação 

probatória, sendo que os documentos juntados mostram-se suficientes 

para formação do convencimento.

Por oportuno, anoto que a preliminar apresentada pela requerida se 

confunde com o mérito e com este será analisada, vez que, o ponto 

controvertido é justamente se estabelecer como vigente ou não o contrato 

de seguro a partir da proposta e, consequentemente, se há obrigação da 

requerida no reparo dos danos por acidente posterioremente ocorrido.

 Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos 

sejam incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1144121 Nr: 29269-22.2016.811.0041

 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: LUCIA REGINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 16.214, ROSIMERE DE LIMA FONSECA - OAB:22854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4.834/MT

 Uma vez que o perito anteriormente nomeado não manifestou aceitação 

do encargo, defiro o pedido de sua substituição, nos termos do art. 468, II, 

do CPC.

NOMEIO como perito judicial o Dr. Luiz Guilherme Cardoso Moll, médico 

ortopedista e traumatologista. Endereço: Rua Pelotas, 07 Quadra 05 - 

(Fundos do Terminal - CPA I), Cuiabá-MT, Cep: 78055-100. Telefone: (65) 

3641-7100. E-mail: expert_perito@terra.com.br .

 INTIME-SE o perito para dizer se aceita o encargo, procedendo-se 

conforme decisão de fls. 214/215.

Intimem-se as partes por seus procuradores.

Cumpra-se com urgência por se tratar de feito com prioridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 452257 Nr: 24427-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO URBANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FULVIA SOARES DE OLIVEIRA 

- OAB:6954

 Vistos.

DEFIRO o pedido de levantamento da restrição lançada sob o veículo placa 

CQJ-1662.

Não obstante, como não obtive êxito em baixar a constrição via Sistema 

Renajud, conforme comprovam extratos em anexo, EXPEÇA-SE ofício ao 

órgão de trânsito competente, requisitando sejam adotadas as 

providências necessárias para a retirada da restrição de transferência 

imposta em razão do Ofício 305/2011, emitido nos autos do processo nº 

33803-19.2010.811.0041, Código 466687.

Por fim, no que se refere aos demais pedidos contidos na petição de fls. 

119/120, compete à parte interessada realizá-los nos respectivos feitos 

cuja extinção almeja.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 449212 Nr: 22322-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIAD A. FARES PUBLICIDADE ZF COMUNICAÇÃO 

MARKETING E EVENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO PIMENTA 

CERQUEIRA - OAB:8905, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA GOMES ALEXANDRIA 

SOARDIS - OAB:17.622

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 98/110, tendo em vista que o bem móvel cujo 

levantamento da constrição se almeja não foi objeto de penhora nos 

presentes autos, mas tão somente de restrição para transferência (fls. 

56/57).

Aliás, restou determinada a intimação da parte exequente para informar a 

localização dos veículos restringidos (fl. 66), tendo a mesma permanecido 

inerte.

 Outrossim, por integrar o patrimônio do agente fiduciário, é incabível a 

penhora de veículo alienado fiduciariamente.

Assim sendo, procedi, nesta data, com o levantamento da restrição 

imposta ao veículo placa JYP-3767, conforme extrato que segue anexo.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 420182 Nr: 6223-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORBETE NOGUEIRA BORGES, MARIA 

CAROLINA PISCIOTTA NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:9097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Intimo a parte Autora para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se quanto 

ao prosseguimento do feito, observando para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do CPC.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 927356 Nr: 47857-48.2014.811.0041

 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: REGINALDO BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte autora, via DJE, para que conhecimento do número do 

Alvará Eletrônico 279090-4/2016 expedido em 25/10/2016.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 715395 Nr: 9061-90.2011.811.0041

 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: ALAOR DA SILVA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Nesta data, intimo a parte Autora, por meio de seu advogado, para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 778369 Nr: 31771-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO MORENO DA PAIXÃO, LAURA JANE 

DUALIBI ALVES SOUZA DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17300-B

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1032122 Nr: 37787-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO GUILHERME MORESCHI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para:a)CONDENAR à requerida ao pagamento de indenização a 

título de lucros cessantes ao requerente, no percentual de 0,5% sobre o 

valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a efetiva entrega, os 

quais deverão ser corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada 

prestação e com juros de mora a partir da citação. Além disso, deverá ser 

efetuado o abatimento dos valores pagos a esse título em atenção à 

medida liminar concedida.b)CONDENAR à requerida ao pagamento de 

indenização a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da decisão de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, ao contar da citação.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a requerida a 

pagar por inteiro às custas processuais e os honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 
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condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo 

da META 2/2018-CNJ.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 02 de Outubro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 911083 Nr: 37538-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDRJ, LUCIENIO BENEDITO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, SOTRAUMA SOCIEDADE CIVIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE B. DANTAS BORGES 

- OAB:13.274, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 .Assim, deixo de acolher, por ora, a preliminar apresentada pela requerida 

Unimed Cuiabá.Deixo, ainda, de acolher a denunciação à lide oferecida, 

uma vez que tal instituto não se mostra cabível nos processos envolvendo 

relação de consumo por implicar em maior dilação probatória, nos termos 

do art. 88, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto a preliminar 

trazida pelo hospital requerido Sotrauma Sociedade Civil LTDA, também 

aduzindo sua ilegitimidade passiva, a REJEITO, pois as razões utilizadas 

são relacionadas ao próprio mérito da causa, o que há de ser sopesado 

em momento oportuno...DEFIRO a produção de prova oral. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de Fevereiro de 2019 às 

16h:00min, a ser realizada na sala de audiências da 8º Vara Cível do 

Fórum da Capital, devendo as partes e os seus patronos serem 

regularmente intimados para comparecerem à solenidade.Para a 

solenidade, as partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, do art. 

357 do Código de Processo Civil), arrolar as testemunhas que pretendem 

inquirir, observando, para tanto, o que dispõe o § 6º do art. 357 do Código 

de Processo Civil.Deverão os advogados das partes se atentarem para a 

previsão contida no art. 455 do CPC no tocante a sua incumbência de 

intimar as testemunhas, dispensando-se a intimação do juízo. 

Intimem-se.Cuiabá/MT, 09 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 804520 Nr: 10983-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIM BIANCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Tendo em vista a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pela parte requerida, conforme decisão anexa, 

suspendo o presente feito até o julgamento do mérito ou ulterior 

deliberação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1079915 Nr: 1475-26.2016.811.0041

 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: ALBENIR PINTO LIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA DE FREITAS ALVES - 

OAB:187.789/SP, PAOLA RISQUES - OAB:18316/O

 Compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076209 Nr: 58059-50.2015.811.0041

 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: ARENIL PINHEIRO SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT

 A matéria discutida é unicamente de direito, razão pela qual, nos termos 

do art. 370, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO os pedidos de produção 

de prova oral.

Com efeito, constato que o feito encontra-se apto para julgamento (art. 

355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820100 Nr: 26337-66.2013.811.0041

 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: LUIZ CARLOS MARTINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:14379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16120/MT, STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:17617

 Vistos.

Em que pese a discordância manifestada pela parte requerida quanto ao 

pedido de habilitação dos sucessores do autor, não lhe assiste razão, 

pois não se trata de direito personalíssimo, sendo perfeitamente cabível 

aos herdeiros pretenderem o recebimento da indenização securitária 

contratada pelo falecido, caso reste comprovado que a causa da 

incapacidade noticiada ao tempo do ajuizamento era coberta pela Apólice.

Assim, recebo a habilitação processual comunicada às fls. 174/175.

 Promovam-se as alterações necessárias, fazendo constar no pólo ativo 

da ação o espólio de Luiz Carlos Martinello, representado por Danielli 

Alves Martinello.

Uma vez que foi efetuado o depósito do valor correspondente aos 

honorários, INTIME-SE a perita nomeada para início dos trabalhos, devendo 

realizar perícia indireta através dos documentos juntados pelas partes.

Fica autorizada a liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado em favor da perita, sendo que o restante será liberado ao final 

dos trabalhos.

O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado para dar 

início aos trabalhos.

 Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de quinze dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.

Anote-se o nome da nova procuradora da parte autora para fins de 

intimação (fls. 185).

Com as providências e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para eventual julgamento da ação.

Intime-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1113248 Nr: 16005-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CHÃO BRASILEIRO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COELHO RIBEIRO - 

OAB:21645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA - OAB:12445, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:10.848-A/MS

 Sobre o pedido de fls. 82 feito pela parte requerida, para aplicação da 

multa prevista no art. 344, § 8º, do CPC, à parte autora, o INDEFIRO, pois 

da procuração acostada aos autos, verifica-se que o procurador 

constituído possui poderes para transigir.

 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 

sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à 

parte ré, independente de nova intimação e sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1125761 Nr: 21245-05.2016.811.0041

 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: SAMUEL ROBSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON GARCIA BUENO - 

OAB:20391/O, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Ao que se denota da contestação, os fatos narrados no que diz respeito 

à dívida lançada em nome do autor restaram incontroversos, havendo 

discussão apenas quanto aos danos morais, razão pela qual, entendo que 

não se fazem necessárias as provas indicadas pelo autor.

Com efeito, constato que o feito encontra-se apto para julgamento (art. 

355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 926170 Nr: 47207-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FAVARETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6482/MT

 ..REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido, pois 

a alegação de culpa subjetiva é questão a ser analisada no mérito e, não 

se trata de causa apta a afastar a legitimidade, mormente porque não há 

controvérsia quanto à prestação de serviço.No tocante ao ônus probatório 

[art. 357, incisos III], aplica-se, in casu, a regra geral descrita no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.Relativamente à organização do processo [art. 357, 

incisos II e IV], registro que a atividade probatória deverá recair, 

especialmente, sobre a apuração da extensão da incapacidade por 

invalidez da autora.Assim sendo, entendo ser necessária a produção de 

prova técnica.Portanto, DEFIRO a produção da prova pericial postulada 

pela autora, pelo que nomeio como perita a Drª Patrícia Violin Junqueira, 

cirurgiã dentista, CRO/SP 57610, podendo ser encontrada na Rua Pérolas, 

n.º 266, Apto. 206, Bairro Bosque da Saúde, CEP 78.050-090, Cuiabá-MT, 

fone: 11-99223-5366 e 65-99208-6613, e-mail patviolin1@gmail.com.Como 

quesitos do Juízo, deverá a senhora perita responder, 

fundamentadamente, às seguintes questões...Cuiabá, 05 de Outubro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905707 Nr: 34031-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALINKA MARIA SOUTO DE 

MEDEIROS - OAB:10680, NELSON FREDERICO HUNZE PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Inicialmente, declaro sem validade a certidão de fls. 127, vez que a 

contestação da requerida foi tempestivamente apresentada às fls. 80/91.

Compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1115083 Nr: 16712-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YUKIO CARLOS ABIKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18.906/MT, ROSEMARY MENEZES SOUZA - OAB:MT/14.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EPAMINONDAS JOSÉ 

MESSIAS - OAB:15301

 Vistos.

Ante a alegada intempestividade, CERTIFIQUE-SE o Gestor da Secretaria 

quanto a tempestividade dos presentes embargos.

Após, RETORNEM os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085750 Nr: 4158-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DOS SANTOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14.250-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais devidamente qualificada nos autos, contra o 

decisum proferido à fl. 102/v, que julgou procedente a demanda, nos 

termos do art. 487, inciso I, CPC. Sustenta a embargante, com fundamento 

no artigo 1022 do Código de Processo Civil, que a referida sentença 

possui omissão, no que tange ao não pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias 
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terrestres (DPVAT). Assim, pugna pelo acolhimento destes embargos, a 

fim de que seja suprida a omissão apontada. Vieram-me os autos 

conclusos. (...) Decido. Os embargos de declaração têm suas hipóteses 

de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem 

maiores delongas, tenho que, in casu, segundo entendimento 

jurisprudencial pátrio, consagrado pela Súmula 257 do Supremo Tribunal 

de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. Dessa 

forma, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Ante o 

exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE provimento. 

Por fim, indiscutível o caráter procrastinatórios do presente recurso, razão 

pela qual, nos termos do art. 1,026, §2º, do CPC, aplico ao embargante 

multa no percentual de 2% sobre o valor da causa. Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 917946 Nr: 42029-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para o 

dia 11 de Dezembro de 2018 às 09:30 horas, realizar-se-á no Consultório 

do Perito, Dr. Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 

11, 1º andar, Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá 

(entrada pela Rua das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 

/ 99223 7073, sendo que o advogado da parte autora ficará responsável 

pela condução da parte na data e horário da realização da perícia.

 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

 Nesta data, intima-se as partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1018541 Nr: 31193-05.2015.811.0041

 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: EMIDIO ANTONIO DE SOUZA

 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: Ana Lidia do Carmo Ribeiro - 

OAB:16460, DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - OAB:18895/O, EMILENE 

SOYANE DA SILVA MATOS - OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB: 7.725 OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Nesta data, intima-se as partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1110047 Nr: 14673-33.2016.811.0041

 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: CRISLEI RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILA ANANDA ESTEVES MEDINA 

- OAB:21327/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELE ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Nesta data, intima-se as partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915038 Nr: 40184-04.2014.811.0041

 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: LUCIMAR DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1062810 Nr: 52255-04.2015.811.0041

 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: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE 

PEIXOTO - PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 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

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 284884 Nr: 7605-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURIDES SOARES PEREIRA TRINDADE, ZEFERINO 

CONSTANTINO DE TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALONSO ALVES FILHO, ALONSO ALVES 

PEREIRA, LAURA SOARES PEREIRA, CLEBSON MIRANDA SANTANA, 

VANDERLÉIA DE OLIVEIRA CAMPOS SANTANA, RUBINALDO P. FREITAS, 
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LUZIA R. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO DE 

OLIVEIRA SALES - OAB:7590-B, ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428, ALEX MARTINS SALVATIERRA - OAB:19575/O, CARLOS 

EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, GISELDA 

NATÁLIA DE SOUZA WINCK - OAB:6069/MT, JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3.830, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO PRADO 

- OAB:4910/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, 

ROGÉRIO BORGES DE FREITAS (DEFENSOR PÚBLICO) - 

OAB:10.750-A/MT

 Nesta data, Intimo as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

formular quesitos, assim como para indicar assistentes técnicos, com a 

informação do telefone e e-mail para contato do respectivo assistente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 752126 Nr: 3939-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR JESUS PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Exequente para manifestar-se , no prazo de 15 dias, bem como 

apresentar planilha de débito atualizada, com aplicação da correção 

monetária e juros legais.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 954509 Nr: 2327-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS, CAMILA GABRIELA 

OLIVEIRA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para:a)CONDENAR às requeridas, solidariamente, ao pagamento 

de indenização a título de lucros cessantes a requerente, no percentual de 

0,5% sobre o valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a 

efetiva entrega, os quais deverão ser corrigidos monetariamente desde o 

vencimento de cada prestação e com juros de mora a partir da 

citação.b)CONDENAR às requeridas, solidariamente, ao pagamento de 

indenização a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da decisão de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, ao contar da citação.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a requerida a 

pagar por inteiro às custas processuais e os honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Sem prejuízo das deliberações supra, proceda com a ratificação dos 

autos alternando o nome da 1º Requerida para Sistema Fácil, 

Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IV – SPE Ltda.Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se prioritariamente, 

uma vez que se trata de processo da META 2/2018-CNJ.Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Cuiabá, 10 de Outubro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 783637 Nr: 37376-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS E 

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GILBERTO CASTELO 

ALVES - OAB:15450-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente a 

Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais ajuizada 

pelo Sindicato dos Motoristas Profissionais e Trabalhadores em Empresa 

de Transportes de Cuiabá e Região em desfavor de CLARO S/A, o que 

faço para declarar ilícita a cobrança da multa por quebra do contrato n.º 

773630430.Consequentemente, determino que a requerida proceda à 

emissão de novas faturas referentes ao período de uso de 02/04/2012 a 

01/05/2012; 02/05/2012 a 01/06/2012 e de 02/06/2012 a 01/07/2012, com 

prazo de 30 dias para o pagamento, com a exclusão da multa. Nova 

negativação será lícita após o transcurso do prazo para 

pagamento.Ratifico a liminar concedida nos autos.Considerando que o réu 

decaiu de parte mínima do pedido, condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

sobre o valor corrigido da causa.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, 

02 Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 449207 Nr: 22319-07.2010.811.0041

 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: FRANCISCO HENRIQUE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA KARINA ROCHA 

ATANÁSIO - OAB:10.166/MT, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA 

- OAB:9.879/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOULART 

VENERANDA - OAB:81329/MG, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A, PATRICIA ROCHA DE MAGALHÃES RIBEIRO - 

OAB:71.822-OAB/MG

 Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais e CONDENO a requerida ao pagamento da importância de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) em favor do autor, corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros 

de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ ).Nos 

termos do art. 86 do CPC, em razão da sucumbência recíproca, condeno 

cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e 

despesas processuais e, no que tange aos honorários advocatícios, 

fixo-os em 20% sobre o valor da condenação para o advogado de cada 

sujeito processual. Por fim, SUSPENSO a exigibilidade em relação à parte 

autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.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,10 de outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 797390 Nr: 3764-34.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:12.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LANNA ALVES 

BITTENCOURT - OAB:153.112

 Posto isso, acolho a prejudicial de prescrição e, por consequência, 
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JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, II do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 05 de 

Outubro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 846832 Nr: 50392-81.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHALED MOHAMAD KARHAWI, SALMA 

KARHAWI FARES, ABDON SALAM KHALED KARHAWI, SURAIA KHALED 

AL HOUCHAIME, MONA KHALED KARHAWI, MOHAMED KHALED 

KARHAWI, NASSER KHALED KARHAWI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, NABILA LUDWIG GUNSCH - OAB:18980, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial de 

adjudicação compulsória. Consequentemente, determino a expedição de 

alvará judicial com vistas ao suprimento de vontade dos promitentes 

vendedores para a lavratura de escritura pública de compra e venda do 

imóvel urbano – lote de terreno n° 5, Quadra 14-A, Bairro Senhor dos 

Passos, em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula n° 8.095, Livro 02, Folha 

232 no 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de 

Cuiabá.Por conseguinte, CONDENO os requeridos nas custas processuais 

e em honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos dos artigos 82, § 2° e 85, § 2º, ambos do 

CPC/2015.Após o trânsito em julgado, intime-se a parte autora 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.Registrada 

nesta data no sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 10 de Outubro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 814757 Nr: 21215-72.2013.811.0041

 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: INGRID CRISTINA DA CRUZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

MIGUEL ARAÚJO - OAB:12.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16120/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, o que faço para condenar a 

requerida MAPFRE SEGURADORA S.A.:a)ao pagamento de indenização 

por DANOS MORAIS a autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tudo 

acrescido de juros de mora que devem fluir a partir da citação, diante da 

relação contratual havida entre as partes e correção monetária pelo INPC 

a partir da data desta sentença. b)Ao pagamento da INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA no valor correspondente à apólice, acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data 

18.03.2012 (data da comunicação do sinistro a seguradora conforme 

documento de fl. 68). A seguradora deverá efetuar o pagamento da 

indenização diretamente à financeira. Em caso de saldo remanescente ou 

se o financiamento já se encontrar quitado, os valores caberão a parte 

autora;Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que 

fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, 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, 09 de Outubro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 906924 Nr: 34841-27.2014.811.0041

 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: SEBASTIÃO SANT’ANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13.936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Aparecida 

Alcantara Egues - OAB:11.63025, FLÁVIA PETTINATE RIBEIRO FRÓES 

- OAB:17.734, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:13.786MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, anoto que a 

exigibilidade das obrigações, a menos que o credor demonstre que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo 

Código.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 10 de outubro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 726862 Nr: 22697-26.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOFIA PADILHA DO OLEGÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO CUIABANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLE MOURA 

CUIABANO - OAB:13860, FABIO DORILEO VIEIRA - OAB:10.723-MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na presente Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por SOFIA PADILHA 

OLEGÁRIO em face de MANOEL ANTÔNIO CUIABANO.Por conseguinte, 

condeno a autora nas custas processuais e em honorários advocatícios 

de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, uma vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante do preenchimento dos requisitos legais, nos termos do 

artigo 98, parágrafo 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de 

outubro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 460267 Nr: 29559-47.2010.811.0041

 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: JULIO GUSMÃO JUNIOR, ROZE MEIRY BENEDITO 

SOUZA DA COSTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, SAGA S/A GOIÁS DE AUTOMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, José Balduino de Souza Décio - OAB:7910/GO, Murillo 

de Faria Ferro - OAB:29.226-GO, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:OAB/MT 9552, RUY AUGUSTUS ROCHA - OAB:21.476/GO, 

Tayrone de Melo - OAB:2189/GO

 Processo Cível n° 29559-47.2010.811.0041 Código 460267

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a mídia CD, juntada aos autos pela 

parte autora as fl. 60, encontra-se danificada (quebrada), o que 

impossibilita a análise de seu conteúdo.

Dessa feita, converto o julgamento em diligência, e determino a intimação 

da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos nova 

cópia do mesmo, sob pena de preclusão.

Outrossim, após a juntada da nova mídia, intime-se a parte requerida para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca de seu conteúdo.

Após, com a juntada ou não da mídia, venham-me os autos conclusos 

para prolação de sentença.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 467918 Nr: 34579-19.2010.811.0041

 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: E. G. S. M., CASSANDRA SANTOS MOURA DA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC -UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABA

 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: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, DENISE MADALENA DE ABREU E 

SILVA - OAB:12836

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial para:i)Condenar a requerida ao pagamento de indenização 

por danos materiais no valor de R$ 5.115,00 (cinco mil cento e quinze 

reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada 

parcela, as quais terão como termo inicial a comunicação do extravio dos 

autos. Da mesma forma, o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso, qual seja, a comunicação de extravio dos 

autos. Além disso, deve incidir sobre o vencimento de cada parcela 

separadamente;ii)Condenar requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).Condeno ainda parte 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, 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, 08 de outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 922662 Nr: 45047-03.2014.811.0041

 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: TREVISAN EMBALAGENS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

procedentes os pedidos formulados na presente Ação de Declaratória de 

Rescisão de Contrato de Prestação de Serviço com Isenção de ônus c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada 

Trevisan Embalagens LTDA EPP em desfavor de CLARO S/A, o que faço 

para: (a)Declarar a abusividade e, consequentemente, a ilegalidade na 

cobrança de R$ 4.682,53 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e 

cinquenta centavos), objeto da negativação, rat i f icando, 

consequentemente, a medida liminar concedida às fls. 142/143. (b) 

Declarar a abusividade e, consequentemente, a ilegalidade na cobrança 

de R$ 27.500,00 (vinte e sente mil e quinhentos reais), referente à multa 

contratual por fidelização. Em consequência, determino que a requerida 

emita nova fatura para pagamento do consumo relativo aos meses de abril 

e maio de 2014 (fls. 49 e 161167), com a exclusão da multa por 

fidelização. (c)Condenar a requerida ao pagamento de indenização, a título 

de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor da autora, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do 

STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ ).Tendo em vista que a parte autora decaiu de 

parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 85, §2º, do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l . R e g i s t r a d a  n e s t a  d a t a  n o  s i s t e m a 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

08 Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 807994 Nr: 14454-25.2013.811.0041

 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: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLLER COMERCIAL IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, Ação 

Declaratória c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Distribuidora Colorado de Bebidas Ltda em face 

de Coller Comercia Importadora e Exportadora Ltda., o que faço 

para(a)Declarar a nulidade das duplicatas n.º 6-1532-1-1 e n.º 

6-1532-2-9, totalizando o valor de R$ 1.999,50 (Hum mil, novecentos e 

noventa e nove reais e cinquenta centavos), ratificando, 

consequentemente, a medida liminar concedida.(b)Condenar a requerida 

ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), em favor da autora, corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ ).Condeno 

a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Notifique-se ao cartório para baixa definitiva dos títulos.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, 08 Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 404227 Nr: 35976-50.2009.811.0041

 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: LILIAN APARECIDA DE ARRUDA, ESPOLIO DE LILIAN 

APARECIDA DE ARRUDA, BENEDITO BATISTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA SILVA RONSON, 

VALDEMIR DE SOUZA PITON, CONSÓRCIO NACIONAL PANAMERICANO 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100, 

NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:MT 13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 
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DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 35976-50.2009.811.0041 – Código 404227Requerente: 

Espólio de Lilian Aparecida de Arruda Representante:Benedito Batista 

RamosRequeridos: Carlos Alberto da Silva RonsonValdemir de Souza 

P i t o n P a n a m e r i c a n o  A d m i n i s t r a d o r a  d e  C o n s ó r c i o 

Ltda.SENTENÇA1.Relatório:Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais ajuizada por Lilian Aparecida de Arruda em face de 

Carlos Alberto da Silva Ronson, Valdemir de Souza Piton e Panamericano 

Administradora de Consórcio Ltda., todos qualificados nos autos.A autora 

arguiu, em síntese, que no ano de 2009 formalizou com os requeridos 

Carlos Alberto da Silva Ronson e Valdemir de Souza Piton a compra de 

uma carta de crédito contemplada, na qual pagou o valor de R$ 

30.000,00.Relata que, inobstante ao pagamento do valor pactuado, a 

cessão não foi efetivada por parte desses requeridos, razão pela qual 

registrou queixa policial, que gerou o Processo n.° 403/2009, em trâmite 

pela 5ª Vara Criminal da Capital.Requer a condenação dos requeridos a 

devolverem o capital integralizado e danos morais.Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 18/67.Às fls. 87/90, foi juntado aos autos mandado de 

inscrição de interdição da autora Lilian Aparecida de Arruda, onde foi 

nomeado Benedito Batista Ramos como curador.Às fls. 91/94, a autora 

relatou que promoveu Ação de Levantamento de Curatela que foi julgada 

procedente.Às fls. 98/100, o Espólio de Lilian Aparecida de Arruda 

informou seu falecimento e às fls. 101/104 requereu emenda à inicial para 

inclui no polo passivo a empresa Panamericano Administradora de 

Consórcio Ltda.Citada, a Requerida Panamericano Administradora de 

Consórcio Ltda. apresentou contestação às fls. 132/135, onde arguiu, 

preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que não cometeu 

qualquer ilícito contra a requerente por não possuir qualquer relação 

jurídica com a mesma, afirmando que se houve fraude esta foi perpetrada 

por terceiros. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Trouxe 

documentos às fls. 136/155.A parte requerida impugnou a contestação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 345898 Nr: 16069-26.2008.811.0041

 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: ANA CRISTINA ARANTES SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONY ARCANJO, VILSON JOSE NEVES DA 

CRUZ, DROGARIA BOA ESPERANÇA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:12.130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8.023/MT, ROGÉRIO BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:, VALTER DA SILVA - OAB:11586

 Em relação ao requerido Tony Arcanjo, ACOLHO a questão prejudicial de 

mérito e RECONHEÇO a prescrição da pretensão a reparação de danos. 

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, forte no art. 487, inc. II, 

do CPC/2015.Por conseguinte, condeno a autora nas custas processuais 

e em honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o 

valor da causa em favor do patrono do requerido Tony Arcanjo, ficando 

suspensa a exigibilidade, face à assistência judiciária gratuita.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 05 de 

outubro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1152331 Nr: 32703-19.2016.811.0041

 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: LUIZ GUILHERME BOURET TORRES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO, MAYARA 

VITORIA DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031261-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUNNA ELOISE ISER CARDOSO (REQUERENTE)

ALEXANDRE CESAR LUCAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031261-30.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUNNA 

ELOISE ISER CARDOSO REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. AT Vistos. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Cobrança Abusiva c/c Reparação de 

Danos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Lunna Eloise Iser 

Cardoso, em desfavor de IUNI Unic Educacional Ltda, ambos qualificados 

no autos. Alega a requerente que ingressou na universidade requerida em 

janeiro de 2014, obtendo o financiamento de 100% (cem por cento) 

perante o FIES, para cursar a faculdade de medicina. Aduz que, após o 

aditamento do primeiro semestre de 2018, no mês de março, passou a ser 

cobrada pela quantia de R$ 2.252,54 (dois mil duzentos e cinquenta e dois 

reais e cinquenta e quatro centavos), mesmo tendo o financiamento no 

percentual máximo. Menciona que, inconformada com a cobrança, 

procurou informações junto à requerida.Todavia, foi impedida de abrir um 

procedimento nominado de protocolo por cobrança indevida. Por essas 

razões, requer, em sede de tutela de urgência: a) a suspensão do boleto 

do mês de março de 2018 e os subsequentes, b) que a requerida não crie 

qualquer óbice para a conclusão do curso, c) que a requerida não impeça 

os aditamentos futuros, e por fim, d) que a requerida se abstenha de 

inserir seus dados no cadastro restritivo de crédito. Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos o contrato firmado com o FIES para o financiamento 

de 100% (cem por cento) do curso (Id nº 15437117), bem como com a 

prestadora de ensino (Id nº 15437139). Há nos autos, ainda, o último 

aditamento realizado pela autora no qual consta o percentual de 

financiamento no patamar de 100% (cem por cento), bem como há a 

informação de que foram financiados 9 (nove) semestres (Id nº 15437193, 

pág.2). Em que pese não haver nos autos os aditamentos anteriores, no 

extrato financeiro da requerida é possível ver a anotação de bolsa de 

100% (cem por cento) desde o ano de 2014. Consta também, no extrato 

financeiro, a cobrança da quantia de R$ 9.688,17 (nove mil seiscentos e 

oitenta e oito reais e dezessete centavos), Id nº 15437192. Ocorre que, 

nos termos da Portaria Normativa nº 24 do Ministério da Educação e 

Cultura - MEC, de 10.12.2011, é vedado as instituições exigirem 

pagamento de mensalidades e matrículas ao estudante que tenha 

concluído sua inscrição do Sisfies. Vejamos: Art. 2º-A É vedado às 

instituições de ensino superior participantes do Fies exigirem pagamento 

da matrícula e das parcelas das semestralidades do estudante que tenha 

concluído a sua inscrição no Sisfies. Portanto, não restando claro a que 

título foram lançadas as cobranças pedentes no extrato financeiro da 

parte autora, e considerando o financiamento estudantil no percentual de 

100% (cem por cento), entendo presente o requisito da probabilidade do 

direito. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo 

de dano, tendo em vista que, conforme narrado na exordial, a autora está 

sendo cobrado indevidamente de valores cobertos pelo financiamento. 

Apesar de ser suficiente a presença do perigo de dano para 
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preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se 

presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, 

se a tutela provisória não for concedida agora por este Juízo, há sério e 

concreto risco da parte autora ter seus dados incluídos no cadastro 

restritivo de crédito e possíveis atrasos na conclusão da faculdade. Por 

fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a 

tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a cobrança do 

valor dado por inadimplente e o cancelamento da matrícula. Posto isso, 

com fulcro no art. 300, §2º do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência, 

o que faço para determinar que a requerida: a) sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, SUSPENDA toda e qualquer cobrança suportada pelo 

FIES, tais como a cobrança do mês de março, assim como as 

subsequentes; b) sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de descumprimento, nos termos do 

art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, SE ABSTENHA 

negativar os dados da parte autora em razão de valores suportados pelo 

financiamento estudantil discutidos nestes autos, bem como de se 

abstenha de impedir os aditamentos posteriores e a conclusão do curso 

de forma regular. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir 

a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 02 de Outubro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031646-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA (ADVOGADO(A))

JOSE CESARIO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031646-75.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

CESARIO DE FIGUEIREDO RÉU: CLARO S.A. AT Vistos. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e 

Indenizatória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por José Cesário 

de Figueiredo em desfavor de Claro S/A, ambos devidamente qualificadas 

nos autos. Narra à parte autora que em abril de 2017 recebeu uma 

mensagem de cobrança em seu celular, em que solicitava contatar 

imediatamente a empresa requerida, o sob pena de imposição de sanções. 

Aduz que, ao entrar em contato, foi surpreendido com a cobrança acerca 

da aquisição de uma linha telefônica de nº (21) 976301620, na cidade do 

Rio de Janeiro, em 14.11.2015. Sustenta que, sabendo que não havia 

firmado contrato algum, solicitou o envio do contrato, momento em que 

notou a utilização seus dados pessoais de maneira indevida. Menciona 

que ajuizou ação perante o Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível desta 

Comarca, visando à desconstituição do débito. Contudo, a ação foi extinta 

em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica. Por 

essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida se 

abstenha de cobrar valores indevidos, assim como a imediata suspensão 

da linha telefônica discutida nos autos. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Isso porque, os documentos constantes nos autos, 

notadamente o contrato constante no Id nº 15500610, comprovam a 

suposta contratação da linha telefônica nº (21) 976301620 - (Id nº 

15168213) com a utilização indevida dos dados pessoais do autor. Há nos 

autos ainda cópia da sentença proferida no Primeiro Juizado Especial Cível 

desta Comarca, ressaltando a necessidade da realização de perícia 

grafotécnica. Consta nos autos, também, o suposto documento pessoal 

utilizado na contratação, no qual é possível constatar a divergência de 

dados e da fotografia, fato que corrobora a versão de fraude. Por essas 

razões, entendo restar evidenciado a probabilidade do direito. Do mesmo 

modo, entendo preenchido o pressuposto do perigo de dano, na medida 

em que, caso a tutela não seja concedida a parte autora estará sendo 

cobrada por serviço que não contratou, podendo, ainda, ter seus dados 

inseridos nos cadastros restritivos de crédito. Por fim, o § 3º do 

supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que 

também restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o 

pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior cobrança e 

utilização da linha telefônica suspensa. Posto isso, com base no artigo 300 

do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, para determinar que a requerida: a)sob pena de aplicação de 

multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de 

descumprimento, nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, 

ambos do CPC, SE ABSTENHA de efetuar cobrança em razão do contrato 

discutido nos autos; b) sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c 

artigo 537, ambos do CPC, no prazo de 05 (cinco dias) horas, SUSPENDA 

a linha telefônica nº (21) 976301620, contratada na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ no dia 14.11.2015, na loja Ponto Certo, sob o nº de protocolo 

único nº 2015735543163. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Outubro 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032864-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD (ADVOGADO(A))

MURILO VINICIUS DE SOUZA (AUTOR(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO (ADVOGADO(A))
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IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032864-41.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MURILO 

VINICIUS DE SOUZA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. AT Vistos. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e 

Reparação de Danos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Murilo Vinícius de Souza, em desfavor de IUNI Unic Educacional Ltda, 

ambos qualificados no autos. Alega o requerente que ingressou na 

universidade requerida no segundo semestre de 2014, obtendo o 

financiamento de 100% (cem por cento) perante o FIES, para cursar a 

faculdade de medicina. Aduz que desde o início do curso foi beneficiado 

com percentual de financiamento em sua integralidade, realizando 

tempestivamente os aditamentos contratuais. Assevera que ao tentar 

realizar a rematrícula, foi surpreendido com uma cobrança efetuada pela 

requerida no valor de R$ 10.935,54 (dez mil novecentos e trinta e cinco 

reais e cinquenta e quatro centavos). Menciona, ainda, que a requerida, 

unilateralmente, reduziu o percentual do financiamento para 80,59 %, o 

que ensejaria na necessidade da parte autora custear com recursos 

próprios o pagamento de parte da mensalidade. Diz, por fim, que a 

requerida está condicionando o a liberação da rematrícula e do aditamento 

contratual ao pagamento da suposta dívida. Por entender que a atitude da 

requerida é ilegal e abusiva, requer, em sede de tutela de urgência: a) a 

suspensão imediata de toda e qualquer cobrança já suportada pelo FIES; 

b) que a requerida efetue a rematrícula e a liberação para o aditamento 

contratual; c) que a requerida não inscreva seus dados no cadastro 

restritivo de crédito relativo ao débito discutido nestes autos; d) que a 

requerida não crie qualquer óbice para utilização do portal do aluno e do 

ambiente virtual de aprendizagem, e ainda, permita o acesso ao campus 

universitário e a todo departamento necessário; e) que a requerida insira 

seu nome na lista de chamada e permita a realização das provas nas 

datas programadas,e por fim, f) que se abstenha de impedir a rematrícula 

dos períodos letivos subsequentes com base na cobrança dos autos. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos o contrato firmado 

com o FIES para o financiamento de 100% (cem por cento) do curso (Id nº 

15657863), bem como o contrato firmado com a requerida (Id nº 

15657862). Há nos autos, ainda, os aditamentos realizados em 

31.01.2015, 11.09.2015, 28.02.2016, 19.10.2016, 20.01.2017, 25.08.2017 

e 10.02.2018 sempre com o financiamento de 100% (cem por cento). 

Consta também, o extrato financeiro do qual é possível inferir a cobrança, 

dos valores de 3.594,76 (três mil quinhentos e noventa e quatro reais e 

setenta e seis centavos) à título de “serviços educacionais FIES”- (Id nº 

15657868, pág.4), além da cobrança de R$ 7.326,73 (sete mil trezentos e 

vinte e seis reais e setenta e três centavos) na qual não há menção da 

origem do débito. Além disso, no referido extrato, é possível observar que 

há, no sistema da requerida, a anotação deferimento do 

financiamento-FIES com o registro de bolsa no percentual de 100% (cem 

por cento), todavia, há valores em aberto para pagamento. Ocorre que, 

nos termos da Portaria Normativa nº 24 do Ministério da Educação e 

Cultura - MEC, de 10.12.2011, é vedado as instituições exigirem 

pagamento de mensalidades e matrículas ao estudante que tenha 

concluído sua inscrição do Sisfies. Vejamos: Art. 2º-A É vedado às 

instituições de ensino superior participantes do Fies exigirem pagamento 

da matrícula e das parcelas das semestralidades do estudante que tenha 

concluído a sua inscrição no Sisfies. Ademais, conforme previsto no 

instrumento contratual do financiamento estudantil, notadamente na 

cláusula quarta, a redução do percentual do financiamento, somente 

ocorrerá a pedido do financiado, ou seja, não pode a IES praticar tal ato de 

maneira unilateral. Portanto, não restando claro a que título foram lançadas 

as cobranças pedentes no extrato financeiro da parte autora, e 

considerando que a redução unilateral do percentual financiado está em 

desacordo ao entabulado entre as partes, entendo presente o requisito da 

probabilidade do direito. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, conforme narrado na 

exordial, o autor está sendo cobrada indevidamente de valores cobertos 

pelo financiamento, sendo, ainda, ameaçado de ser impedido de realizar 

rematrícula para os próximos semestres do curso. Apesar de ser 

suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do segundo 

requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se presente, ainda, o risco ao 

resultado útil do processo, na medida em que, se a tutela provisória não 

for concedida agora por este Juízo, há sério e concreto risco do 

requerente da parte autora ter seus dados incluídos no cadastro restritivo 

de crédito e possíveis atrasos na conclusão da faculdade. Por fim, o § 3º 

do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a cobrança do 

valor dado por inadimplente e o cancelamento da matrícula. Posto isso, 

com fulcro no art. 300, §2º do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência, 

o que faço para determinar que a requerida: a) sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, SUSPENDA toda e qualquer cobrança suportada pelo 

FIES; bem como PERMITA o acesso às instalações do campus, a inserção 

de seu nome na lista de chamada e a realização das avaliações parciais e 

oficias nas datas programas; b) sob pena de aplicação de multa no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de descumprimento, nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, SE 

ABSTENHA negativar os dados da parte autora em razão de valores 

suportados pelo financiamento estudantil discutidos nestes autos, bem 

como de se abstenha de bloquear os acessos da parte autora aos portal 

acadêmico, em todas as atividades dele decorrentes, e ainda, se abstenha 

de impedir a rematrícula do requerente nos períodos letivos subsequentes 

com base em cobranças como as debatidas nestes autos Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032932-88.2018.8.11.0041 AUTOR(A): KAMILLA 

MACIEL COSTA SALES RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. AT Vistos. Cuida-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e 

Reparação de Danos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Kamila Maciel Costa Sales, em desfavor de Universidade IUNI Unic 

Educacional Ltda, ambos qualificados no autos. Alega a requerente que 

ingressou na universidade requerida no segundo semestre de 2014, 

obtendo o financiamento de 100% (cem por cento) perante o FIES, para 

cursar a faculdade de medicina. Aduz que desde o início do curso foi 

beneficiada com percentual de financiamento em sua integralidade, 

realizando tempestivamente os aditamentos contratuais. Assevera que ao 

tentar realizar a rematrícula, foi surpreendida com uma cobrança efetuada 

pela requerida no valor de R$ 10.927,49 (dez mil novecentos e vinte e sete 

reais e quarenta e nove centavos). Menciona, ainda, que a requerida, 

unilateralmente, reduziu o percentual do financiamento para 76,08% e 

depois para 80,59%, o que ensejaria na necessidade da parte autora 

custear com recursos próprios o pagamento de parte da mensalidade. Diz, 

por fim, que a requerida está condicionando o a liberação da rematrícula e 

do aditamento contratual ao pagamento da suposta dívida. Por entender 

que a atitude da requerida é ilegal e abusiva, requer, em sede de tutela de 

urgência: a) a suspensão imediata de toda e qualquer cobrança já 

suportada pelo FIES; b) que a requerida efetue a rematrícula e a liberação 

para o aditamento contratual; c) que a requerida não inscreva seus dados 

no cadastro restritivo de crédito relativo ao débito discutido nestes autos; 

d) que a requerida não crie qualquer óbice para utilização do portal do 

aluno e do ambiente virtual de aprendizagem, e ainda, permita o acesso ao 

campus universitário e a todo departamento necessário; e) insira seu 

nome na lista de chamada e permita a realização das provas nas datas 

programadas, e por fim, f) que se abstenha de impedir a rematrícula dos 

períodos letivos subsequentes com base na cobrança dos autos. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos o contrato firmado 

com o FIES para o financiamento de 100% (cem por cento) do curso (Id nº 

15679571), bem como o contrato firmado com a requerida (Id nº 

15679576). Há nos autos, ainda, os aditamentos realizados em 

29.01.2015, 11.09.2015, 28.02.2016, 19.10.2016, 31.01.2017, 25.08.2017 

e 10.02.2018 sempre com o financiamento de 100% (cem por cento). 

Consta também, o extrato financeiro do qual é possível inferir a cobrança, 

dos valores de R$ 4.597,43 (quatro mil quinhentos e noventa e sete reais 

e quarenta e três centavos) à título de “serviços educacionais FIES”- (Id nº 

15679584, pág.3), além da cobrança de R$ 9.373,94 (nove mil trezentos e 

setenta e três reais e noventa e quatro centavos) na qual não há menção 

da origem do débito. Além disso, no referido extrato, é possível observar 

que há, no sistema da requerida, a anotação deferimento do 

financiamento-FIES com o registro de bolsa no percentual de 100% (cem 

por cento), todavia, há valores em aberto para pagamento. Ocorre que, 

nos termos da Portaria Normativa nº 24 do Ministério da Educação e 

Cultura - MEC, de 10.12.2011, é vedado as instituições exigirem 

pagamento de mensalidades e matrículas ao estudante que tenha 

concluído sua inscrição do Sisfies. Vejamos: Art. 2º-A É vedado às 

instituições de ensino superior participantes do Fies exigirem pagamento 

da matrícula e das parcelas das semestralidades do estudante que tenha 

concluído a sua inscrição no Sisfies. Ademais, conforme previsto no 

instrumento contratual do financiamento estudantil, notadamente na 

cláusula quarta, a redução do percentual do financiamento, somente 

ocorrerá a pedido do financiado, ou seja, não pode a IES praticar tal ato de 

maneira unilateral. Portanto, não restando claro a que título foram lançadas 

as cobranças pedentes no extrato financeiro da parte autora, e 

considerando que a redução unilateral do percentual financiado está em 

desacordo ao entabulado entre as partes, entendo presente o requisito da 

probabilidade do direito. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, conforme narrado na 

exordial, a autora está sendo cobrada indevidamente de valores cobertos 

pelo financiamento, sendo, ainda, ameaçada de ser impedida de realizar 

rematrícula para os próximos semestres do curso. Apesar de ser 

suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do segundo 

requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se presente, ainda, o risco ao 

resultado útil do processo, na medida em que, se a tutela provisória não 

for concedida agora por este Juízo, há sério e concreto risco do 

requerente da parte autora ter seus dados incluídos no cadastro restritivo 

de crédito e possíveis atrasos na conclusão da faculdade. Por fim, o § 3º 

do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a cobrança do 

valor dado por inadimplente e o cancelamento da matrícula. Posto isso, 

com fulcro no art. 300, §2º do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência, 

o que faço para determinar que a requerida: a) sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, SUSPENDA toda e qualquer cobrança suportada pelo 

FIES; bem como PERMITA o acesso às instalações do campus, a inserção 

de seu nome na lista de chamada e a realização das avaliações parciais e 

oficias nas datas programas; b) sob pena de aplicação de multa no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de descumprimento, nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, SE 

ABSTENHA negativar os dados da parte autora em razão de valores 

suportados pelo financiamento estudantil discutudos nestes autos, bem 

como de se abstenha de bloquear os acessos da parte autora aos portal 

acadêmico, em todas as atividades dele decorrentes, e ainda, se abstenha 

de impedir a rematrícula do requerente nos períodos letivos subsequentes 

com base em cobranças como as debatidas nestes autos Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019198-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEONARDO HERMES FRANCO MARQUEZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LEONARDO FARINHA GOULART (ADVOGADO(A))

DISVECO LTDA (RÉU)

TOYOTA DO BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019198-07.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LEONARDO 

HERMES FRANCO MARQUEZ RÉU: DISVECO LTDA, TOYOTA DO BRASIL 

LTDA W Vistos. Compulsando os autos, verifico que estão pendentes de 

análise os Embargos de Declaração constantes no movimento de Id. nº 

13745513, opostos pela parte requerida Disveco Ltda. Sustenta a parte 

embargante que a decisão lançada no Id. nº 13574662 padece de 

omissão, obscuridade e contradição, devendo ser sanadas para 

assegurar “a perfeita prestação jurisdicional”. Intimada (Id. nº 15259920), 

a parte autora/embargada deixou de apresentar contrarrazões ao 

embargos (Id. nº 15537520). É o relato do necessário. DECIDO. Como é 

cediço, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório, omisso ou a correção de erro material 

existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). 

Analisando os autos, verifico que os embargos de declaração opostos 

pela parte autora comportam parcial acolhimento, nos termos dos tópicos a 

seguir. 1. Contradição: ilegitimidade passiva da embargante Aduz a parte 

embargante que, “se a demanda é unicamente sobre vício/defeito do 

produto, não existem razões para essa embargante permanecer no polo 

passivo da ação”. Argumenta que há contradição na decisão porque, 

muito embora esteja elencado como ponto controvertido o vício no produto, 

o Juízo reconheceu como legítima a concessionária em razão de ser 

prestadora de serviço. Nesse ponto, razão não assiste à parte 

embargante, tendo em vista que, da narrativa da exordial, verifica-se que, 

apenas alguns dias após a prestação de serviço por parte da 

concessionária requerida (revisão), o veículo apresentou defeito. Dessa 

forma, não há que se falar em acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

passiva, na medida em que, com a produção da prova pericial, pode ser 

demonstrada a ocorrência de serviços de reparo mal executados pela 

concessionária ré. 2. Obscuridade e contradição: denunciação à lide 

Assevera a parte embargante que a decisão embargada é obscura 

porque a denunciação à lide apresentada fora, não da fabricante ré, mas 

da empresa João Caetano do Nascimento Me, a qual vendeu o veículo 

objeto da lide ao autor. Sustenta, ainda, que há contradição porque utilizou 

como fundamento o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, que 

“impede a denunciação apenas em casos de responsabilidade do 

Comerciante”. Novamente, não merecem acolhimento as alegações da 

embargante/requerida. No que se refere à denunciação da empresa João 

Caetano do Nascimento Me, em que pese tenha constato em parte da 

decisão a referência de direito de regresso “com relação à fabricante do 

veículo”, foi no sentido de que, em caso de eventual condenação solidária 

de ambas as rés, a parte embargante poderia buscar o referido direito 

acaso entendesse ser a fabricante a única responsável. Ocorre que, o 

entendimento desse Juízo é que, por se tratar de demanda consumerista, 

não cabe denunciação à lide no caso ora sub judice, seja da fabricante do 

veículo, seja de terceira empresa, a qual, aliás, também integra a cadeia de 

fornecimento do produto. Ademais, como ressaltado na decisão 

embargada, o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor afasta a 

incidência do instituto da denunciação da lide, já que esse compromete a 

prestação efetiva e tempestiva da tutela jurisdicional. Ressalto que que a 

vedação da denunciação da lide abrange as ações indenizatórias 

decorrentes da relação de consumo, seja no caso de responsabilidade 

pelo fato do produto/serviço, seja no caso de responsabilidade por vício 

do produto/serviço. Aliás, a doutrina, de modo geral, posiciona-se pela 

inadmissibilidade da denunciação da lide nas ações que envolvem direito 

do consumidor. Fredie Diddier Jr., por exemplo, acerca da literalidade do 

art. 88 do Código Consumerista, esclarece que: “Já se observou que a 

redação do art. 88 do CDC não é muito feliz ao referir-se à denunciação 

da lide quando era caso de chamamento ao processo. A remissão apenas 

aos casos de responsabilidade por fato do produto, e não aos demais, 

contudo, não se justifica. É que também nas outras hipóteses de 

responsabilidade podem existir vários responsáveis – fornecedores que 

compõe a cadeia de consumo – cuja permissão de ingresso em juízo, 

contra a vontade do consumidor-autor (que não os escolheu como réus, 

embora pudesse fazê-lo, repita-se, em razão da solidariedade), poderia 

ser-lhe bastante prejudicial. A analogia, aqui, se impõe”[1]. No mesmo 

sentido, vide ementas a seguir transcritas, in verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL - VÍCIO DO PRODUTO. DENUNCIAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA À LIDE. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 

283/STF. - DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- Restando inatacado o entendimento do 

aresto de origem no sentido de que a responsabilidade solidária entre a 

concessionária e a fabricante do veículo por vício do produto obsta a 

denunciação à lide desta última, incidente o enunciado da súmula 283/STF, 

por analogia. 2.- Só se conhece do Especial pela alínea c, se o dissídio 

jurisprudencial estiver comprovado nos termos exigidos pelos artigos 541, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, parágrafos 1º e 2º, 

do Regimento Interno desta Corte, com a descrição da similitude fática e os 

pontos divergentes das decisões. 3.- A agravante não trouxe nenhum 

argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém 

por seus próprios fundamentos. 4. - Agravo Regimental improvido.” (STJ, 

AgRg no REsp 1191577/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, DJe 04/10/2011). “APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. QUEBRA DE PEÇA COLOCADA NO FÊMUR. 

PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADAS NO MÉRITO. MÉRITO. 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DANO MORAL. CONDENAÇÃO 

RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS - No 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, respondem pelo vício do 

produto todos aqueles que ajudaram a colocá-la no mercado, desde o 

fabricante, o distribuidor e o comerciante. Em se tratando de relação de 

consumo, descabe a denunciação da lide nos termos do art. 88 do CDC, 

ressalvado o direito de regresso da empresa comerciante contra a 

fabricante da peça considerada defeituosa. (...). O dano moral é fixado de 

modo a inibir a reincidência do causador do dano sem enriquecer 

ilicitamente a vítima.” (TJMT; APL 134226/2017; Sinop; Rel. Des. Guiomar 

Teodoro Borges; DJMT 01/12/2017). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. Vício do produto. Responsabilidade 

indenizatória do comerciante. Responsabilidade solidária de indenizar 

entre o comerciante e o fornecedor nas hipóteses previstas no artigo 13 

do CDC. Vício do produto constatado em aparelho celular adquirido pelo 

autor. Artigo 88 do CDC, vedação a denunciação da lide entre fornecedor 

e comerciante. Falha na prestação do serviço, de modo a ensejar a 

condenação do réu pelos danos morais a que deu causa. Negado 

provimento ao recurso do réu.” (TJRJ; APL 0001849-88.2017.8.19.0007; 

Barra Mansa; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Tereza Cristina 

Sobral Bittencourt Sampaio; DORJ 23/03/2018; Pág. 854). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PLEITO DE 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DENUNCIAÇÃO DA 

LIDE EM CASO DE FATO DO PRODUTO OU SERVIÇO. Inteligência do art. 

88 do CDC. Possibilidade de extensão ao caso de vício do produto ou 

serviço. Recurso improvido.” (TJSP; AI 2064152-96.2018.8.26.0000; Ac. 

11511382; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz 

Antonio Costa; DJESP 08/06/2018; Pág. 1803). Com efeito, a vedação à 

denunciação da lide visa evitar a ampliação da discussão quanto à 

responsabilidade pelo vício do produto ou acidente de consumo, 

priorizando a solução célere do problema vivenciado pelo consumidor, 

enquanto eventual discussão do direito de regresso envolvendo a cadeia 

fornecedora fica relegado a ação autônoma. 3. Omissão: inversão do 

ônus da prova Aduz, ainda, a parte embargante que o decisum atacado é 

omisso porque não houve fundamentação quanto à condição de 

hipossuficiência do autor, assim como porque deixou de sedimentar que 

cabe ao consumidor o ônus de provar o nexo de causalidade entre o vício 

do produto, o evento danoso e o dano efetivo (provas negativas). No que 

se refere à hipossuficiência, também não merecem acolhimento os 

presentes embargos, posto que essa se revela na própria dificuldade do 

consumidor desempenhar, em pé de igualdade, a dilação probatória, diante 

da ausência de conhecimento técnico inerente à atividade do fornecedor. 

Destarte, a caracterização de hipossuficiência, como é pacífico na 

doutrina e jurisprudência, não está restrita à fragilidade econômica da 

parte consumidora, podendo ter natureza técnica, assim considerada 

aquela situação em que o consumidor, seja por desconhecimento do 

produto, seja por impossibilidade de obter provas ou informações junto ao 

prestador do serviço, se ache em situação de vulnerabilidade, o que 

ocorre na presente hipótese, pelo simples fato das requeridas serem 

detentoras de mais força técnica em relação à demanda do que o autor. 

Ademais, em demandas fundadas em relação de consumo, a inversão do 

ônus da prova é faculdade do juiz, dependendo da demonstração de uma 

das situações previstas no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 
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alegações do demandante ou a situação de hipossuficiência dele, 

entendida essa no sentido técnico. Da mesma forma, não prospera a 

alegação de impossibilidade de produção de provas negativas, na medida 

em que, sendo a responsabilidade com origem em fato ou vício do produto 

e do serviço objetiva (independe da comprovação de culpa do 

fornecedor), ao consumidor compete demonstrar o nexo de causalidade e 

o dano, o que será possível aferir após a prova técnica a ser produzida. 

4. Omissão: custeio dos honorários periciais Neste ponto, parcial razão 

assiste à embargante, tendo em vista que, muito embora a parte requerida 

Toyota do Brasil Ltda também tenha postulado pela produção da prova 

técnica (Id. nº 9871287, pág. 26), a decisão embargada determinou a 

intimação tão somente da empresa embargante para o depósito dos 

honorários periciais. Contudo, no que se refere à parte autora, anoto que, 

muito embora não seja beneficiária da Justiça Gratuita, não pugnou pela 

realização da perícia, mas sim pelo julgamento antecipado (Id. nº 

12060609, pág. 13). 5. Deliberações finais Ante todo o exposto, conheço 

e ACOLHO parcialmente os embargos de declaração opostos por Disveco 

Ltda (13745513), o que faço tão somente para, sanando a omissão da 

decisão constante no Id. nº 13574662, determinar que ambas as 

requeridas, Disveco Ltda e Toyota do Brasil Ltda, arquem com os 

honorários periciais, a teor do disposto no art. 95 do Diploma Processual 

pátrio. Por fim, DEFIRO o pedido da parte requerida Disveco Ltda, para 

inclusão de pontos controvertidos sugeridos no Id. nº 13745496, pág. 

10/11, posto que coaduna com o exercício do direito assegurado às 

partes pelo art. 357, § 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento. V. 1, 19. Ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017, p. 578.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019560-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DO CARMO ALVES DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019560-09.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JEFERSON 

DO CARMO ALVES DE ASSUNCAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença na 

qual a parte executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação. É 

o breve relatório. Decido. Vislumbra-se dos autos que o crédito executado 

foi satisfeito com o depósito pela parte executada. Ante o exposto, julgo 

extinta a execução, com fulcro nos arts. 526, §3º c/c 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie. Proceda-se 

a transferência dos valores depositados para a conta da procuradora da 

parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto (Id. nº 15734228). 

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo. Em seguida, 

proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado para 

recolhimento no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo in albis, anote-se 

à margem da distribuição e proceda-se na forma disciplinada pela CNGC. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Cuiabá, 10 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033411-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

DENIS OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão 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 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, 11/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035927-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DELUQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão 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 autos intimando a 

parte apelada (requerente ) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 11/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029026-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO DA SILVA DURAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão 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 autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 11/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004162-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELITON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1004162-22.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

UELITON PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por UELINTON PEREIRA DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Diante do 

provimento do Recurso Especial, defiro o pedido do banco para o 

levantamento do valor da multa depositada às fls. 275, para conta indicada 

às fls. 309-verso. Após, determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente às fls. 314. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que possui 

a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que 

deferem pedido de levantamento de depósito condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte contrária para, querendo, 
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apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento somente poderá 

ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para 

assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente 

certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos 

estabelecidos no referido comando normativo. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT, 28/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015192-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

TAMARA RODRIGUES MOEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015192-88.2016.8.11.0041 AUTOR(A): TAMARA 

RODRIGUES MOEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de seguros em 

decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo perito judicial, 

a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado em duas oportunidades não compareceu no local designado 

para realização da perícia médica e não apresentou justificativa. Conforme 

se vislumbra, a parte autora deixou de promover os atos necessários para 

andamento do processo, provocando o seu abandono, mesmo intimada 

para providenciar o andamento. Vejamos o disposto no artigo 485, inciso 

III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No caso em tela, a parte autora 

apesar de intimada não compareceu por duas vezes consecutivas para 

realização da perícia médica, caracterizando falta de interesse na ação, e 

evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. Sobre a extinção do 

feito sem apreciação do mérito por abandono da causa pelo autor tem 

decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO AUSÊNCIA ANDAMENTO NO 

FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO 

PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE 

AUTORA REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 103802/2014, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/12/2014, Data da publicação no DJE 16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR 

ABANDONO DA CAUSA (ART. 267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE 

ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. É correta a decisão que extingue o processo, 

sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 267, III), 

quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 25/11/2014, Data da publicação no DJE 01/12/2014). 

negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 

267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA 

QUE PODE SER REALIZADA DE OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a 

causa pela autora, por mais de 30 dias, e, tendo sido esta intimada 

pessoalmente para dar-lhe seguimento, permanecendo, porém, inerte, 

impõe-se seja declarada a extinção do processo sem exame do mérito, 

consoante o disposto no inciso III, do artigo 267, do Código de Processo 

Civil, o que pode se dar de ofício, independentemente de requerimento do 

réu, quando este ainda não tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 

472342-0/000 - Rel. Des. Pedro Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por 

tudo isso, considerando que é interesse da parte pleitear pela produção 

dos meios de prova pertinentes para reconhecimento de seu direito, e 

restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada. Com relação 

à expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Sem custas e honorários por ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014187-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1014187-94.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

MAXSUEL BARBOSA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em fase de 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Cuiabá-MT, 02/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032189-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN DAMIAO PEREIRA MENDES (AUTOR(A))

SILENO REZENDE TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1032189-15.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

EDVAN DAMIAO PEREIRA MENDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Considerando a concordância da parte 

credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso 

II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o 

processo. Determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente parte credora, 

pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Com relação a expedição do alvará, 
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deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033458-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MONEGAT CAVALHEIRO (REQUERENTE)

MARCELO BANDEIRA PEREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CRISTIANE EPPLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça via 

boleto bancário, visando possibilitar a expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1022678-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (ADVOGADO(A))

F. D. C. S. (ADVOGADO(A))

M. C. (REQUERENTE)

M. E. L. D. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. E. M. E. -. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. B. C. L. -. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

R. B. C. L. -. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Impulsionamento por certidão 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 autos intimando a 

parte autora para informar que a perícia foi marcada para o dia 

24/10/2018, às 09h00min, que será realizado na Av. José Monteiro de 

Figueiredo, nº 212, Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP nº 78043-300. 

Informo que o mandado para cumprimento da decisão foi expedido na data 

de 11/10/2018 e encaminhado para a Central de Mandados, devendo a 

parte autora entrar em contato com o oficial o qual o mandado foi 

distribuído, para que, assim, possibilite o seu cumprimento. Cuiabá - MT, 

11/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031737-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOLANGE DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

BRUNA FARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

IAN RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

RONAN DJAVIER ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

LEONARDO DE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (ADVOGADO(A))

ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

OTAVIO AUGUSTO GOES FERNANDEZ (REQUERENTE)

RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO (REQUERENTE)

GISELE AGOSTINI FRAGERI (REQUERENTE)

MONICA MAYUMI AMORIM YOSHIMURA (REQUERENTE)

GUSTAVO DE DAVID CRISTOVAO (REQUERENTE)

DAIANE CRISLAINE CANDIDO (REQUERENTE)

GIACOMO LUIZ TONIAL (REQUERENTE)

ALEXANDRE KAZUMI LEITE TOGOE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, visando a 

expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008420-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA (ADVOGADO(A))

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EMBARGADO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte Embargada para se manifestar sobre a petição 

juntada pelo Embargante, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 142251 Nr: 26707-94.2003.811.0041

 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): THADEU AUGUSTO GODOY PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - OAB:, 

Flávio Gill Ferreira Machado - OAB:10725, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 19008 Nr: 7164-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA 

HOSPITAL SANTA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - 

OAB:9563/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT, 

MAURICIO BEARZOTTI DE SOUZA - OAB:6236/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 232338 Nr: 1706-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LÚCIA DE CARVALHO LIMA ME, VOLNEY 

JOSE KESTRING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SOUZA DE BARROS - 

OAB:3.947/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576, JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 Considerando os resultados das pesquisas infojud e bacenjud, impulsiono 

os autos intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757744 Nr: 9945-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRÓPOLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL (CLARO S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 710403 Nr: 3357-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMMENDA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CÉSAR DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKELI CIVIDIVI - 

OAB:15.379/MT, MARCIELLE FÁTIMA DE OLIVEIRA - OAB:15405/MT, 

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS 

- OAB:13.382/MT

 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 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.: 428933 Nr: 10360-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLA CAETANO MOLEIRINHO, SANDRA CRISTINA 

CAETANO MOLEIRINHO, ANDRÉA CAETANO MOLEIRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA EUGÊNIA ARGENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA LÚCIA M. P. CARDOSO DE 

MELLO - OAB:100.930/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

ILA DE CASTILHO VARJÃO - OAB:MT - 9972

 Considerando o pedido de dilação de prazo pela parte requerente e o seu 

decurso de prazo, Impulsiono os autos a parte autora para manifestar 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 889563 Nr: 22950-09.2014.811.0041

 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: ADALBERTO CAETANO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:8359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7199/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre as 

informações prestadas pelo Detran, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 382875 Nr: 18235-94.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO TRES PALMEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 

VALE DO PARAÍSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511, EDMILSON SOARES SENA - OAB:7038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO 

CARVALHO - OAB: 2292-MT, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - 

OAB:2850-A/SP, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A

 INTIMO as partes para retirarem as Cartas Precatórias expedidas nos 

autos para distribui-las nas respectivas comarcas, comprovando a 

distribuição nos autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 932013 Nr: 50412-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15.990/MT, NESTOR FIDELIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEM NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 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 autos intimando a parte autora para indicar os dados 

bancários completos para expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 439737 Nr: 16629-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:14547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, HEDILENE FREIRE CASECA ROSA - 

OAB:9.552, Luiz Henrique Volpe Camargo - OAB:OAB/MS 7.684

 Impulsiono os autos a parte exequente manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 411742 Nr: 1584-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARQUES DA SILVA, ESPÓLIO 

DE MARIA HELENA AGUIAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT, HEDILENE FREIRE CASECA ROSA - 

OAB:9.552, Luiz Henrique Volpe Camargo - OAB:OAB/MS 7.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:14547

 Impulsiono os autos a parte exequente manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 444575 Nr: 19603-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:14547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEDILENE FREIRE CASECA 

ROSA - OAB:9.552, Luiz Henrique Volpe Camargo - OAB:OAB/MS 

7.684

 Impulsiono os autos a parte exequente manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1008530 Nr: 26925-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO MARTINS SORNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE/IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7.085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 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 autos intimando a parte apelada (requerida) para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivo, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1011060 Nr: 28034-54.2015.811.0041

 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: ELIZA APARECIDA PEROCO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUMES BUENO - 

OAB:OAB/MT 10833, RENATA KARLA BATISTA SILVA - OAB:8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 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 autos intimando a parte apelada (requerente) para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivo, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949245 Nr: 59867-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELISIA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:16.543/MT, GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - 

OAB:20.788/O/MT

 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 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.: 458916 Nr: 28670-93.2010.811.0041

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOAQUIM SILVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSÉ BOMFIM - 

OAB:OAB/MT 3.210

 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, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1044169 Nr: 43531-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA - MULTIMASTER, JOSE PERSIO 

ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA, BRUNA MARTENS MENEGOL, RAQUEL MARTENS MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - OAB:9.502/MT, 

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CASTRO DE MELO - 

OAB:14.529/MT, KARLA ANDRADE CAMPOS - OAB:17270/MT, MURILO 

CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT, PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942

 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 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.: 933754 Nr: 51347-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT, ERIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635/MT, MURILLO ESPINDOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 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 autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 780378 Nr: 33920-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRIDATAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, 

GIROFLEX S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE TOSTA FREITAS - 

OAB:14.041 OAB/MS, DIOGO DIAS - OAB:SP 167.335-A, FERNANDO 

ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA - OAB:22.998/SP

 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 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.: 431470 Nr: 11720-09.2010.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTVS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PEREIRA LOBO - 

OAB:12325/SC, MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES DOS SANTOS - 

OAB:12.550/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, MAURÍCIO 

MARQUES DOMINGUES - OAB:175.513/SP, SERGIO MIRISOLA SODA - 

OAB:257750/SP

 Vistos etc.

Às fls. 900/901, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas já antecipadas. Honorários advocatícios, conforme acordado pelas 

partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 379296 Nr: 15110-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES F. CARNEIRO LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12.929MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721/O

 Vistos etc. [...] Nos autos em análise, verifica-se que a parte executada 

comprovou a natureza salarial dos valores bloqueados. Assim, 

considerando que o valor penhorado na conta do executado ULISSES DA 

FRANCA CARNEIRO LEÃO é proveniente de verba salarial, o desbloqueio 

é medida que se impõe. Desta forma DEFIRO o pedido de 

impenhorabilidade, posto ser verba salarial, e DETERMINO a liberação do 

valor total bloqueado. Mantenham-se os autos conclusos para o comando 

de desbloqueio via Bacenjud. Considerando que trata-se de processo em 

trâmite há mais de 08 (oito) anos, e que a parte executada sequer 

apresentou ao processo uma maneira para solucionar seu débito, bem 

como não ofereceu nenhuma proposta para quitação, em evidente afronta 

ao Principio da Cooperação, DETERMINO ainda, a intimação pessoal da 

parte executada, para dentro de 15 (quinze) dias, apresentar propostas 

para a quitação do débito exequendo, sob pena de nova análise da 

penhora de verba salarial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 184460 Nr: 31966-36.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S.A, LUDOVICO ANTONIO MERIGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO ORLANDO PADULA, 

MARIA MAFALDA APARECIDA PÁDUA, ANGELA MARIA PADULA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento para realização de requisição de informações 

sobre a existência de veículos automotores em nome dos executados via 

INFOJUD.

No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 

02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao 

magistrado obter informações sobre veículos em nome da parte 

executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, 

lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º).

Posto isso, diante da tentativa inexistosa de bacenjud, determino a 

constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, 

junto ao DETRAN via sistema Renajud, suficiente para garantia do débito.

Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das buscas 

acima deferida através do Sistema Renajud.

Procedida à penhora, intime-se a parte executada para, querendo, 

oferecer manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso a tentativa de localização de bens do executado torne infrutífera 

intime-se a parte exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756525 Nr: 8635-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES RODRIGUES, RAQUEL SOARES 

CÍCERO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENIO S. DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT, FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO MACAGNAN - 

OAB:5933-B/MT

 Vistos etc. Posto isso, diante da tentativa inexistosa de bacenjud, 

determino a constrição judicial de veículos existentes em nome do 

executado ALCENIO S. DE MORAES, pessoa física, CPF nº 

142.642.261-04, junto ao DETRAN via sistema Renajud, suficiente para 

garantia do débito. Quanto ao pedido de expedição de ofício a Receita 

Federal solicitando cópia das declarações de imposto de renda da parte 

executada, verifica-se dos autos que foram empreendidos esforços 

necessários no sentido de se tentar o recebimento do crédito existente 

junto aos executados, restando infrutíferas as diligências, tornando-se 

temerosa a atual situação de insatisfação do crédito da exequente. Razão 

pela qual deve prosperar o pedido para tentativa de localização de bens 

em nome do mesmo, junto a Delegacia da Receita Federal. (...) Por se 

tratar de informação sigilosa, a mesma não será juntada aos autos. O 

gestor certificará que apenas a credora terá vistas de tais documentos. 

Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das buscas 

acima deferida através dos Sistemas Renajud e Infojud. Procedida à 

penhora, intime-se a parte executada para, querendo, oferecer 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Caso a tentativa de 

localização de bens do executado torne infrutífera intime-se a parte 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 877874 Nr: 15369-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROPAR AUTOPEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO PAQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MANSUR GIBRAN - 

OAB:24500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO TEIXEIRA DA 
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SILVA MATIAS - OAB:17348/A

 Vistos etc.No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o 

Provimento n.º 02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que 

possibilita ao magistrado obter informações sobre veículos em nome da 

parte executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, 

assim, lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema 

RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada 

de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º).Posto isso, em não obtido êxito na tentativa de 

penhora on-line via Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de 

veículos existentes em nome do executados, junto ao DETRAN via sistema 

Renajud, suficiente para garantia do débito.Mantenha-se o feito concluso 

em gabinete para a efetivação das constrições acima deferida através 

dos Sistemas Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, 

querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.Considerando que a negativação dos dados do executado 

está se tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 840080 Nr: 44501-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURICE MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHYA BONS OLHOS - 

OAB:14667, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos etc.Vincule-se o valor bloqueado via Bacenjud a este 

processo.Considerando o decurso de prazo para a executada manifestar 

acerca do valor bloqueado via Bacenjud, 297, determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância bloqueada nos autos.Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.”Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Quanto ao 

pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 02/2010-CGJ 

instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao magistrado 

obter informações sobre veículos em nome da parte executada, com 

vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, lastreado nos 

princípios da celeridade e da economia processual, a medida deve ser 

deferida.Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma 

ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições 

judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. 

(Art. 1º).Posto isso, determino a pesquisa judicial de veículos existentes 

em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito. Mantenham-se os autos conclusos para 

consulta.Efetivada a consulta, verificou-se a existência de 100 (cem) 

veículos em nome da executada.Posto isso, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 234730 Nr: 3868-70.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONYMO ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:2.397/MT, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - 

OAB:OAB/MT 22716, JULLYEMERSON R.R. DE MORAES AGUIAR - 

OAB:15.894/0, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento para realização de tentativa de restrição judicial 

de veículos via RENAJUD e a tentativa de localização de bens junto a 

Delegacia da Receita Federal via INFOJUD, em desfavor da parte 

executada.

No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 

02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao 

magistrado obter informações sobre veículos em nome da parte 

executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, 

lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º).

Posto isso, determino, desde já, a constrição judicial de veículos 

existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema 

Renajud, suficiente para garantia do débito. Mantenham-se os autos 

conclusos para efetivação da pesquisa.

Diante da renuncia do advogado dos executados, determino a sua 

intimação pessoal para constituir novo advogado, bem como para 

manifestação acerca da penhora via Bacenjud.

Após conclusos para análise do pedido de expedição de alvará.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 760040 Nr: 12376-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE CLYDE NOBRE CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIZMAC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO CATALDO - 

OAB:140.465 MT

 Vistos etc. (...) Considerando o decurso de prazo para a executada 

manifestar acerca do valor bloqueado via Bacenjud, fls. 201, determino 

que seja expedido alvará de levantamento da importância bloqueada nos 

autos, por meio de transferência bancária a conta indicada pela parte 

exequente às fls. 203. (...) Posto isso, determino, desde já, a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada: SHIZMAC 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, cnpj: 01.476.846/0001-65, junto 

ao DETRAN via sistema Renajud, suficiente para garantia do débito). 

Quanto ao pedido de expedição de ofício a Receita Federal solicitando 

cópia das declarações de imposto de renda da parte executada, 

verifica-se dos autos que foram empreendidos esforços necessários no 

sentido de se tentar o recebimento do crédito existente junto aos 

executados, restando infrutíferas as diligências, tornando-se temerosa a 

atual situação de insatisfação do crédito da exequente. Razão pela qual 

deve prosperar o pedido para tentativa de localização de bens em nome 

do mesmo, junto a Delegacia da Receita Federal. (...) Ante ao exposto, 

DEFIRO o requerimento dos exequentes, determinando que requisite junto 
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a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício.(...) Procedida à 

penhora, intime-se a parte executada para, querendo, oferecer 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Considerando que a 

negativação dos dados do executado está se tornando uma ferramenta 

eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que 

tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre 

eficácia num lapso temporal razoável, DETERMINO a expedição de 

Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros e correção 

monetária, entregando-a à parte credora para que se proceda à inclusão 

dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de crédito, 

mediante o recolhimento da taxa judiciária correspondente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 184460 Nr: 31966-36.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S.A, LUDOVICO ANTONIO MERIGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO ORLANDO PADULA, 

MARIA MAFALDA APARECIDA PÁDUA, ANGELA MARIA PADULA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 Vistos etc. (...) Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, 

pois a discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a decisão como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 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

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para manifestarem sobre o 

peticionado pela parte SILVA CRUZ E SANTULLO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 736048 Nr: 32446-67.2011.811.0041

 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: L. P. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 795953 Nr: 2294-65.2013.811.0041

 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: EDUARDO FRANCISCONI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NASCIMENTO DA SILVA NETTO, ITAÚ 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON MOLINA 

PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:OAB/MT 

8506-A, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 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: WILLIAN POSCA PIVOTTO

Data da Carga:10/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 855744 Nr: 58164-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA SILVA, 

DOUGLAS JUVENAL NUNES DA SILVA, OLGA JUVENAL NUNES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE 

SEGURO ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7.397/MT, FABIO SILVA DOS SANTOS - OAB:9473/MT, FABIO 

SILVA DOS SANTOS - OAB:9476, JOSE ANTONIO ARMOA - OAB:10372 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A, SÉRVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-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: CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS

Data da Carga:10/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 63727 Nr: 18678-89.2002.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAFI ELIAS, ELIZABETH DE OLIVEIRA 

LUNARDELLI ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte requerente para manifestar acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 779301 Nr: 32745-10.2012.811.0041

 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: CSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA, BSW 

EMPREENDIMENTOS LTDA, ECCOTERAOKA ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA MEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17508/MT, TIAGO AUED - OAB:227080 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:
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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: ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA

Data da Carga: 10/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 223473 Nr: 31091-32.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA UHDRE ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO CURVO, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA SANTA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR APARECIDA 

KARASIAKI - OAB:6.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO FERREIRA - 

OAB:6551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ 

ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6605/MT, LUIZ ANTONIO SARRAF 

NEVES - OAB:8.577/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/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: VÊNDULA LOPES CORREIA

Data da Carga: 10/10/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1106141 Nr: 13025-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE DE JESUS PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Impulsiono os autos a parte requerida para manifestar acerca do 

desarquivamento. Decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 891440 Nr: 24173-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORGANIA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA, SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES - OAB:11490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Impulsiono os autos a parte interessada para manifestar acerca do 

desarquivamento. Decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1127510 Nr: 21965-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CORDEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DANTAS HERNANDES 

- OAB:21.297, MARIA LUIZA CARDOSO ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para manifestar sobre o 

pagamento efetuado pela parte requerente. Decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias retorne os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 790563 Nr: 44610-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BITAR FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RICARDO SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMINHA APARECIDA 

VISQUETTI - OAB:14978/MT, JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370, JULIO CESAR LOPES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar acerca do 

desarquivamento. Decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 378153 Nr: 14235-51.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA, FÁBIO ARTHUR DA 

ROCHA CAPILÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH REGINA DE ARAÚJO DALTRO 

GARCIA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SOUZA DE BARROS 

- OAB:3.947/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Intimar as partes da audiência Impulsiono os autos, intimando as 

partes,para comparecerem á Audiência de Conciliação e Mediação 

designada para o dia 06 de Dezembro de 2018, ás 08 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.: 846772 Nr: 50361-61.2013.811.0041

 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: CARLITO SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 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 autos intimando as partes para manifestar sobre o 

laudo pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1078599 Nr: 605-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO APARECIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção

Citação
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Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008420-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA (ADVOGADO(A))

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EMBARGADO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008420-41.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: 

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

EMBARGADO: CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Vistos 

etc. Trata-se de Embargos à Execução apresentado por NATIV – 

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZÔNICOS S.A em desfavor 

de CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, devidamente 

qualificados nos autos. Inicialmente, proceda-se o apensamento destes 

Embargos aos autos principais nº 1035229-05.2017.8.11.0041, de acordo 

com o que dispõe o art. 676 do CPC. A embargante alega que em 

09/08/2017 firmou termo de confissão de dívida com a embargada, onde 

foi reconhecido um débito no importe de R$ 26.170,88 (vinte e seis mil 

cento e setenta reais e oitenta e oito centavos), o qual seria pago em 04 

(quatro) parcelas. Aduz que o documento que embasa a execução em 

apenso não é título executivo. Por fim, pugna pela concessão de efeito 

suspensivo ao processo de execução. É o relatório. Decido. Sobre o 

instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos 

para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A 

tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). 

Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. No tocante aos pedidos do 

embargante, o art. 919 do Código de Processo Civil dispõe que os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo facultado ao 

magistrado atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Tem-se que os 

requisitos legais, no presente caso, não se encontram configurados, eis 

que a execução não se encontra devidamente garantida, nesse sentido a 

jurisprudência: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - EFEITO SUSPENSIVO – 

AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO 

DO EFEITO ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando o agravo 

ataca os fundamentos da decisão guerreada, restando atendido ao 

princípio da dialeticidade. Para a atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos à execução a parte embargante deve requerer essa medida 

mediante a demonstração da relevância da fundamentação, bem como o 

grave dano de difícil ou incerta reparação, e a garantia do Juízo. Deve ser 

indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução 

se a parte embargante não garantiu o juízo, ou, não há perfectibilizada a 

garantia, ainda que sejam relevantes os seus fundamentos, porque os 

requisitos previstos no CPC devem ser demonstrados simultaneamente. 

(AI 41914/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 

11/12/2017). Destaquei. Com essas considerações, observados os 

requisitos do artigo 300 c/c 919 do CPC, recebo os embargos à execução 

sem aplicar-lhe efeito suspensivo. cite-se o embargado, na pessoa de seu 

procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033458-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MONEGAT CAVALHEIRO (REQUERENTE)

MARCELO BANDEIRA PEREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CRISTIANE EPPLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033458-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NAIR MONEGAT CAVALHEIRO REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação para Fornecimento de Medicamento, proposta por NAIR 

MONEGAT CAVALHEIRO em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, devidamente qualificados nos autos. A autora 

narra que foi diagnosticada como sendo portadora de câncer de mama. 

Aduz que como tratamento para tal patologia, o médico que lhe assiste 

prescreveu o uso por período continuo e indeterminado do medicamento 

IBRANCE (PALBOCICLIBE) 125 MG, cuja caixa custa aproximadamente o 

valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). Sustenta que é 

usuária do Plano de Saúde PREM-AS-B PREMIUM ASSOC. E SIND. , 

registrado sob o número 056.6710.000797.00-6, tendo aderido o referido 

contrato em 02/12/2013. Explana que solicitou a autorização para a 

realização do evento médico eletivo denominado “Terapia Antineoplástica 

Oral para Tratamento do Câncer (com diretriz de utilização)”, no entanto foi 

negado o fornecimento, sob a alegação de ausência de cobertura 

contratual para realização do evento médico, uma vez que o plano de 

saúde não cobriria os medicamentos que não estão estabelecidos dentro 

do Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Pugna em sede 

de antecipação de tutela pela determinação de que a demandada proceda 

com o fornecimento imediato dos medicamentos receitados à autora. Com 

a inicial juntou documentos. Custas devidamente recolhidas. É o Relatório. 

Decido. Conforme consignado, trata-se de Ação de Obrigação para 

Fornecimento de Medicamento, proposta por NAIR MONEGAT 

CAVALHEIRO em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto 

da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. Insta consignar que a relação contratual existente 

entre as partes resta comprovada, conforme a Carteirinha do plano de 

saúde da requerida em nome da autora (ID. 15725658). In casu, na 

presente sede de cognição verifica-se presente a probabilidade de direito 

invocada pela requerente, haja vista que colacionou aos autos Laudo 

Médico e Receituário (ID. 15725669), onde a médica que a acompanha 

solicita o medicamento PALBOCICLIBE para o tratamento de sua doença, 

qual seja neoplastia maligna de mama metastática (câncer de mama). Além 

disso, trouxe comprovante da negativa do fornecimento do medicamento 

pela ré (Ids 15726116), onde argumenta que não seria possível o 

atendimento, em virtude das limitações contratuais e legais, além de que a 

referida medicação não consta no Rol estabelecido pela ANS. O perigo de 

dano por sua vez, se perfaz caracterizado pela gravidade da doença pela 

qual a demandante é acometida, podendo sofrer dano irreparável em 

virtude da falta de administração do medicamento. Acerca de casos 

análogos, colho a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA 

PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. Decisão deferiu a tutela provisória 

pretendendo o custeio pelo plano do tratamento quimioterápico indicado 
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pelo médico e o fornecimento do medicamento Palbociclibe 125 mg. 

Irresignação do plano. Não acolhimento. Aplicação da medicação 

determinada por médico. Doença grave. Precedente deste TJSP. Decisão 

mantida. RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AI: 21863027920188260000 SP 

2186302-79.2018.8.26.0000, Relator: Silvia Maria Facchina Esposito 

Martinez, Data de Julgamento: 25/09/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 05/10/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE 

SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I. Tutela de urgência. 

Concessão para determinar à ré a autorização a tratamento quimioterápico 

com fornecimento do medicamento Ibrance (Palbociclib) 125mg. 

Irresignação da ré. II. Manutenção da medida. Tratamento que se mostra 

necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde da 

paciente, acometida por neoplasia maligna de mama. Incontroversa 

necessidade da terapêutica, prescrita por profissional competente. 

Negativa de cobertura, fundada no rol da ANS, que se revela abusiva por 

ora. Aplicação das Súmulas nº. 95 e 102 desta Corte. Caracterização de 

dano irreparável ou de difícil reparação que se revela patente diante da 

natureza da providência e das circunstâncias do caso. III. Probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil. Não caracterizado, no mais, 

quadro de irreversibilidade da medida, dado seu caráter puramente 

patrimonial no que toca à seguradora. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO 

DESPROVIDO. (TJ-SP -  AI :  21634912820188260000 SP 

2163491-28.2018.8.26.0000, Relator: Donegá Morandini, Data de 

Julgamento: 05/10/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

05/10/2018) OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 

(IBRANCE – PALBOCICLIB). NACIONALIZAÇÃO. Insurgência contra 

sentença de procedência. Sentença mantida. Em se tratando de 

medicamento indicado para tratar doença para a qual há cobertura 

contratual, tendo havido nacionalização junto à ANVISA, obrigatório o 

fornecimento. Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10995245120178260100 

SP 1099524-51.2017.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de 

Julgamento: 09/10/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/10/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da 

decisão que deferiu a tutela de urgência, para compelir a ré a autorizar e 

custear a integralidade do tratamento de que necessita a autora, no prazo 

de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 

100.000,00, sem prejuízo de eventual majoração.. Descabimento. Há 

expressa indicação médica para o tratamento para o quadro de saúde da 

paciente, acometida por carcinoma de mama, impondo-se à operadora de 

saúde custear e/ou autorizar o tratamento expressamente prescrito. 

Aplicação da Súmula nº 102, TJSP. Possibilidade de ocorrer dano 

irreparável ou de difícil reparação à saúde da agravada. O prazo de 48 

horas é suficiente para que a empresa providencie o quanto necessário, 

uma vez que se trata de empresa de grande porte. Em que pese o valor 

atribuído à pena cominatória seja razoavelmente elevado, descabe 

qualquer modificação, não podendo ser reputada abusiva, sobretudo se 

considerado o objetivo de sua fixação, que é compelir o pronto 

atendimento do quanto determinado. Basta o cumprimento da obrigação 

para que nenhuma importância seja devida, inexistindo abusividade. 

Eventual dano causado à operadora de saúde atingirá a esfera 

patrimonial, passível de recomposição. Recurso improvido.(TJ-SP - AI: 

22036008420188260000 SP 2203600-84.2018.8.26.0000, Relator: James 

Siano, Data de Julgamento: 04/10/2018, 5ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 04/10/2018) Sendo assim, entende-se pela jurisprudência 

pátria que a opção de tratamento compete exclusivamente ao médico 

responsável pelo paciente e não à seguradora, uma vez que o direito a 

vida e a saúde é constitucionalmente protegido e na ponderação de 

valores tem prioridade sobre os demais. Além disso, observa-se que não 

há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida 

não causará nenhum prejuízo a empresa requerida, podendo requerer o 

reembolso dos custos dos medicamentos, caso julgada improcedente a 

demanda . PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Autora portadora de 

"carcinoma ductal invasivo de mama (CID: C50) metastático"- Demonstrada 

a necessidade de tratamento da agravada, em caráter emergencial, com o 

medicamento"ibrance (palbociclibe)"– Existência de perigo de dano 

irreparável a sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, do 

medicamento a ela prescrito – Cobertura recusada sob o argumento de 

não estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS – 

Descabimento – Súmulas 95 e 102, do TJSP – Medida que, ademais, tem o 

caráter de reversibilidade, vez que poderá a recorrente requerer o 

reembolso dos custos do medicamento, caso se verifique não ter a 

agravada direito à cobertura – Deferimento da tutela de urgência – 

Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21555148220188260000 SP 

2155514-82.2018.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de 

Julgamento: 17/09/2018, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2018) Dessa forma, preenchidos os requisitos legais DEFIRO a 

antecipação de tutela para DETERMINAR que a requerida seja compelida a 

cobrir os gastos com o tratamento indicado pela médica da autora, qual 

seja o fornecimento do medicamento PALBOCICLIBE 125MG, dando-se 

início ao cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa. Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 22/01/2019 às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, a 

ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11/10/2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031737-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELIANE SOLANGE DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

IAN RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

RONAN DJAVIER ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

LEONARDO DE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

GISELE AGOSTINI FRAGERI (REQUERENTE)

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (ADVOGADO(A))

MONICA MAYUMI AMORIM YOSHIMURA (REQUERENTE)

GUSTAVO DE DAVID CRISTOVAO (REQUERENTE)

DAIANE CRISLAINE CANDIDO (REQUERENTE)

GIACOMO LUIZ TONIAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031737-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS, DAIANE CRISLAINE 

CANDIDO, GIACOMO LUIZ TONIAL, GISELE AGOSTINI FRAGERI, 

GUSTAVO DE DAVID CRISTOVAO, IAN RIBEIRO DA ROCHA, LEONARDO 

DE SOUZA FERNANDES, MONICA MAYUMI AMORIM YOSHIMURA, RONAN 

DJAVIER ALVES OLIVEIRA, ELIANE SOLANGE DE SOUZA PIRES 

REQUERIDO: UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA 

- ME Vistos etc. Comparece a parte autora por meio do petitório e 

documentos de Ids. 15719601 a 15720063, requerendo o aditamento à 

inicial com o intuito de que seja acrescentado 07 (sete) médicos ao polo 

ativo da presente demanda, em virtude de se tratar de idêntica causa de 

pedir e por se tratar do mesmo réu. Salienta que os médicos também 

fazem parte do quadro social da empresa e que possuem plantões não 

pagos pela empresa requerida, pugna pelo aditamento do valor da causa 

para que passe a constar o valor de R$ 561.360,00 (quinhentos e 

sessenta e um mil trezentos e sessenta reais). Reivindica ainda que seja 

estendida a tutela provisória, para que seja determinado novo bloqueio no 

valor de R$ 293.760,00 (duzentos e noventa e três mil setecentos e 

sessenta reais), ou o valor residual existente menor, referente ao contrato 

068/2016 entre a ré e o Estado de MT. É o relatório. Decido. O preceito do 

pedido vindicado a inicial pautou-se na cobrança de haveres, em virtude 

do que foi pactuado no Contrato Social de Sociedade em Conta de 

Participação (Ids. 15514275 e 15514277) firmado entre os autores e a 

empresa requerida. Em que pese ter sido trazido no aditamento a inicial o 

nome de 07 (sete) médicos, em análise conjuntamente ao Contrato Social 
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se denota que não é dos autos o vínculo decorrente do referido contrato 

em relação aos seguintes nomes: VINICIUS GATTO CAVALCANTE DE 

OLIVEIRA, ALEXANDRE POZZOBOM GRANDO e BIANCA FARIA DE 

OLIVEIRA, uma vez que os mesmos não constam no quadro societário da 

empresa, sendo assim não há correlação com a causa de pedir/pedido 

dos autos. No mais, RECEBO O ADITAMENTO A INICIAL no que tange a 

inclusão no polo ativo da demanda dos outros 04 (quatro) médicos 

listados, quais sejam: ALEXANDRE KAZUMI LEITE TOGOE, RODRIGO 

SCHARDOZIN DE BRITO, OTAVIO AUGUSTO GOES FERNANDEZ e BRUNA 

FARIA OLIVEIRA. DETERMINO a correção do valor da causa para que 

passe a constar o valor de R$ 424.200,00 (quatrocentos e vinte e quatro 

mil e duzentos reais), valor este referente ao valor da causa inicial 

somados aos valores devidos aos médicos que serão inclusos no polo 

ativo da demanda. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu procurador 

para que no prazo de 15 (quinze) dias proceda com a complementação 

das custas/taxas judiciárias iniciais. Em virtude da antecipação de tutela já 

deferida nos autos por meio do decisório de ID. 15580733, DETERMINO 

que sejam estendidos seus efeitos em virtude da inclusão dos médicos 

ALEXANDRE KAZUMI LEITE TOGOE, RODRIGO SCHARDOZIN DE BRITO, 

OTAVIO AUGUSTO GOES FERNANDEZ e BRUNA FARIA OLIVEIRA ao polo 

ativo da demanda. Sendo assim, proceda-se com o ARRESTO/BLOQUEIO 

complementar do valor de R$ 156.600,00 (cento e cinquenta e seis mil e 

seiscentos reais), junto ao crédito da empresa ré com o Estado de Mato 

Grosso, valor este devido aos autores incluídos no pleito. EXPEÇA-SE 

competente Mandado de Arresto, para a intimação do Estado de Mato 

Grosso, para que deposite nos autos o valor supramencionado, valor este 

que em momento oportuno será deliberado por este juízo. Diante do 

caráter emergencial da medida, DETERMINO que o cumprimento do 

mandado seja feito em regime de plantão judiciário, a ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

11/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1019889-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LOUZICH COELHO (REQUERENTE)

MARCEL LOUZICH COELHO (ADVOGADO(A))

MEIRIELLEN SANAE FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019889-21.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

MEIRIELLEN SANAE FERREIRA COELHO, RODRIGO LOUZICH COELHO 

REQUERIDO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

Vistos etc. Intimem-se as partes acerca da audiência de conciliação 

designada nos autos, conforme ID. 15676169. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034179-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO (AUTOR(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034179-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos 

etc. Diante da disponibilização de novas datas de sessão de conciliação 

junto a agenda compartilhada, designo audiência de conciliação para o dia 

22/01/2019 às 09h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033494-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOTERIO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033494-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELEOTERIO DIAS DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. 

Diante da disponibilização de novas datas de sessão de conciliação junto 

a agenda compartilhada, designo audiência de conciliação para o dia 

22/01/2019 às 10h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032334-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

TEIXEIRA PAULO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032334-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TEIXEIRA PAULO DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Diante da disponibilização de 

novas datas de sessão de conciliação junto a agenda compartilhada, 

designo audiência de conciliação para o dia 22/01/2019 às 11h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 
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Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037494-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LIBERATTI (ADVOGADO(A))

CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR(A))

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - 

EXODUS I (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037494-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA RÉU: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - 

EXODUS I, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., PAULISTA BUSINESS 

COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS 

S/A. Vistos etc. Diante da disponibilização de novas datas de sessão de 

conciliação junto a agenda compartilhada, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/01/2019 às 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032302-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO (ADVOGADO(A))

CURY RODER & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032302-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CURY RODER & CIA LTDA - EPP RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. 

Diante da disponibilização de novas datas de sessão de conciliação junto 

a agenda compartilhada, designo audiência de conciliação para o dia 

22/01/2019 às 12h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016430-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA KARLA DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO PORTO (ADVOGADO(A))

RAIA DROGASIL S/A (RÉU)

HELIO PINTO RIBEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

 

Código n. 1014163 Visto. Mayara Karla de Oliveira Lima Correa e Erick 

Edward de Lima Correa, representado por sua genitora Mayara Karla de 

Oliveira Lima Correa, qualificados nos autos, ajuizaram Ação de Danos 

Materiais e Morais em desfavor de Raia Drogasil, igualmente qualificada, 

alegando que Erick é portador de necessidades especiais e, no dia 

4.11.2016 foi atendido pelo psiquiatra que lhe prescreveu três caixas do 

medicamento Amplictil 25 mg, contudo, ao ir na farmácia requerida, no dia 

5.11.2016, para aquisição do medicamento prescrito, foi entregue o 

medicamento Cloridato de amitriptilina 25 mg, no valor de R$ 17,50 

(dezessete reais e cinquenta centavos). Assevera que o medicamento 

passou a ser ministrado na forma indicada pelo médico, chegando a tomar 

três comprimidos nos horários determinados, porém, o menor passou a 

apresentar sonolência anormal, dormindo por mais de vinte e quatro horas 

seguidas, sem acordar. Ao buscar informações na farmácia requerida a 

balconista, que não conseguiu prestar esclarecimento, se limitou a pedir 

desculpas e que tivesse calma e que tudo iria voltar ao normal, pelo que 

requer seja a requerida condenada ao pagamento de danos morais, 

sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos 

autores; restituição em dobro do valor cobrado pelo medicamento, 

totalizando R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e ainda, o pagamento da 

segunda consulta realizada, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). 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 (Id. 8078857). A audiência de 

conciliação foi realizada, restando infrutífera (Id. 9031689). A requerida, 

na sua defesa, afirma que as provas existentes nos autos não são 

suficientes para lhe atribuir responsabilidade, pois o bom senso manda 

que antes de fazer uso de qualquer medicamento, tome conhecimento do 

inteiro teor da bula e da própria dosagem estampada em sua embalagem, 

pugnando pela improcedência dos pedidos e, em pedido alternativo, seja a 

indenização arbitrada diminuída (Id. 9331858). A impugnação à 

contestação veio aos autos (Id. 9822723). Os embargos de declaração 

interposto foram acolhidos para determinar que a parte ré apresente a via 

retida do receituário médico de uso controlado do medicamento amplictil 25 

mg (Id. 9416403) e, em sede de agravo de instrumento foi mantida a 

inversão do ônus da prova (Id.15325319). É o relatório. Decido Trata-se de 

Ação de Danos Materiais e Morais promovida por Mayara Karla de Oliveira 

Lima Correa e Erick Edward de Lima Correa, este último representado por 

sua genitora em desfavor de Raia Drogasil S/A. O julgamento antecipado 

da lide não implica em cerceamento de defesa, se desnecessário a 

instrução probatória, ainda mais se a matéria for exclusivamente de direito, 

como no caso dos autos. Como o Magistrado é o destinatário direto das 

provas direcionadas à formação de seu livre convencimento motivado, 

pode determinar apenas aquelas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Dessa forma, 

se o Juiz opta por realizar o julgamento antecipado da lide, o faz porque 

entende desnecessária a dilação probatória. A relação estabelecida entre 

as partes se encaixa nos conceitos instituídos nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor: “Art. 2º Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo 

nas relações de consumo. Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou 

jurídica pública ou privada nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, de 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 
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1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2º. 

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Sem 

delongas, a controvérsia restringe-se sobre a ocorrência ou não, de dano 

moral indenizável em razão do equívoco da preposta da Raia Drogasil, que 

vendeu medicamento distinto daquele prescrito na receita médica. A 

Responsabilidade Civil prevista no Código Civil de 2002 visa coibir 

comportamentos danosos, já que a ninguém é dado causar prejuízo a 

outrem, nos moldes do artigo 927, do Código Civil onde estabelece, 

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. Os elementos essenciais da responsabilidade civil 

são a conduta humana, o nexo de causalidade e o dano ou prejuízo. No 

tocante à configuração dos danos morais, torna-se indispensável a 

presença destes três elementos para que haja o dever de reparar. 

Verifica-se que a receita médica prescrevia o uso do “AMPLICTIL 25 mg”, 

medicamento indicado em quadros psiquiátricos agudos, no controle de 

psicoses de longa evolução, manifestações de ansiedade e agitação. No 

entanto, conforme cupom fiscal (Id.7340514), verifica-se que a requerida 

vendeu equivocadamente, à genitora do autor, medicamento diverso 

daquele prescrito na receita, qual seja, “ Cloridato de Amitriptilina”, que 

serve para tratar depressão e enurese noturna, possuindo propriedades 

ansiolíticas e sedativas (calmantes). Pois bem, é incontroverso que o 

serviço prestado pela requerida foi defeituoso à luz do art. 14, do CDC[1], 

pois, além de ter sido vendido medicamento diverso, contendo 

componentes diferentes daqueles prescritos pelo médico, a requerida 

também não forneceu a segurança que o consumidor dela poderia 

esperar, colocando em risco a integridade da saúde do paciente, devendo, 

portanto, responder pela reparação dos danos causados, independente 

da existência de culpa. Desse modo, restam caracterizados os danos 

morais indenizáveis, ante a falha na prestação de serviço da requerido e 

muito embora não existam provas de efetivos prejuízos à saúde do Erick 

Edward de Lima Correa, é de se pressupor que o uso de medicamento 

tenha provocado problemas de saúde no demandante, impedindo-lhe de 

tratar efetivamente a enfermidade que o acometia (problemas 

psiquiátricos). Não merece guarida a alegação da requerida de que antes 

de fazer uso de qualquer medicamento, a parte autora deveria tomar 

conhecimento do inteiro teor da bula e da própria dosagem estampada em 

sua embalagem. Ora, é de se notar que a genitora do autor agiu de forma 

zelosa, vez que, ao notar que o filho apresentava piora em seu quadro, foi 

em busca de solução ao problema, até porque a ela não se pode dar a 

obrigação de conhecer os remédios ministrados, mas o funcionário da ré 

tem o dever de observar e efetivar a venda correta do remédio prescrito 

pelo médico. Ademais, sabe-se que existe uma relação de confiança entre 

o consumidor e o profissional que atua no mercado de consumo. Afinal, 

são os funcionários da farmácia os responsáveis por entregar ao 

paciente o medicamento indicado, sendo de sua incumbência observar 

todas as especificidades do remédio prescrito. Não é razoável exigir que o 

consumidor lesse a bula ou se utilizasse da dosagem estampada em sua 

embalagem, considerando que deveria seguir tão somente as orientações 

médicas. Na hipótese dos autos, é evidente que a responsabilidade do 

fornecedor de serviço é objetiva, pois a venda de medicamento diverso 

daquele prescrito na receita médica configura falha na prestação de 

serviços, caracterizando o dever de indenizar. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE. 

ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA DE MEDICAMENTO 

DIVERSO DO PRESCRITO. DANOS À SAÚDE COMPROVADOS. RECURSO 

DE APELAÇÃO. 1. Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa 

merece ser afastada, eis que a matéria vertente no presente caso é 

exclusivamente de direito, bem como a prova documental carreada aos 

autos mostrou-se suficiente para que o Magistrado a quo realizasse o seu 

juízo de convencimento acerca dos fatos alegados na exordial. Assim, 

rejeita-se a preliminar. 2. Após analisar cuidadosamente os autos, 

vislumbra-se a caracterização dos danos morais indenizáveis, ante a 

falha na prestação de serviço da Ré, que culminou em sérios prejuízos à 

saúde da Autora. 3. Ora, é incontroverso que o serviço prestado pela Ré 

foi defeituoso à luz do art. 14, do CDC, pois, além de ter sido vendido 

medicamento diverso, contendo componentes diferentes daqueles 

prescritos pelo médico, a Apelante também não forneceu a segurança que 

o consumidor dela poderia esperar, colocando em risco a integridade da 

saúde da paciente, devendo, portanto, responder pela reparação dos 

danos causados à Autora, independente da existência de culpa. 4. Em 

consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e 

demais critérios norteadores da fixação da indenização por danos morais 

e, ainda, com base na jurisprudência do STJ em casos análogos, a 

indenização pelos danos morais sofridos pela Apelada, fixada em R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo Magistrado de piso, mostra-se 

excessiva, merecendo reparo. 5. Nessa senda, o valor arbitrado a título de 

indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 25.000,00 (vinte 

e cinco mil reais), de modo a exercer a função punitiva do agente lesante, 

bem como reparar a vítima pelos transtornos e prejuízos suportados. 

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (Classe: Apelação, 

Número do Processo: 0000439-15.2009.8.05.0217, Relator (a): Carmem 

Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 03/09/2015 ) 

(TJ-BA - APL: 00004391520098050217, Relator: Carmem Lucia Santos 

Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2015)”. 

“Apelação cível. Indenizatória por danos morais. Venda de medicamento 

diverso do prescrito, não bastasse, o que nestes relevante, 

contraindicado a menores de 01 (um) ano. Responsabilidade objetiva - 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Existência de fato extintivo, 

modificativo ou impeditivo do direito não demonstrada (art. 373, II, do CPC). 

Prejuízos morais evidenciados. Reparatória majorada de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Sentença reformada. 

Recurso da acionada improvido, com acolhida ao de interesse da autora. 

(TJ-SP - APL: 10249156420158260554 SP 1024915-64.2015.8.26.0554, 

Relator: Tercio Pires, Data de Julgamento: 22/08/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2018)”. O arbitramento da 

indenização pela ofensa moral infligida deve ser feito de forma adequada 

e moderada, pautado em juízo prudencial. Devem ser levados em 

consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. É importante estar atento ao princípio da proporcionalidade e 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Por isso, observados os critérios 

de moderação, proporcionalidade e razoabilidade e, em sintonia com o ato 

ilícito e suas repercussões, entendo ser justa a indenização de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), para cada um dos autores, por viabilizar o 

cumprimento das suas funções reparatória do dano e inibitória da 

repetição da ilicitude. Os autores pleiteiam a restituição em dobro do valor 

pago por cada medicamento, ou seja, R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), totalizando R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Com 

relação à repetição do indébito o artigo 42, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor estabelece 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, além de verificar que o caso em análise não se trata de 

cobrança de quantia indevida, observa-se que não há provas de que o 

preposto da requerida tenha agido de má-fé, por isso entendo que o 

pedido não deve prosperar neste ponto. Quanto ao pedido de 

ressarcimento do valor da segunda consulta, no valor de R$ 80,00 (oitenta 

reais), considerando que não foi comprovado o pagamento citado, é certo 

que não há como prosperar o pleiteado. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Danos Materiais e 

Morais promovida por Mayara Karla de Oliveira Lima Correa e Erick 

Edward de Lima Correa, este último representado por sua genitora Mayara 

Karla de Oliveira Lima Correa em desfavor de Raia Drogasil S/A, para 

condenar esta ao pagamento R$ 8.000,00 (oito mil reais), a cada um dos 

autores, a título de danos morais, devendo ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, da data desta sentença, acrescidos de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a contar da citação. Considerando que os autores 

decaíram de parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento 

integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com 

fundamento nos artigos 85, § 2º c/c parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Cuiabá, 21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito [1] “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.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006858-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA 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))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002653-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES DA PENHA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001516-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DARLAN PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003995-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011606-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JACINTO DE MORAIS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030137-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. J. E. (AUTOR(A))

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029789-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

EDILEYNNE BRUNA DO NASCIMENTO SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029789-91.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDILEYNNE BRUNA DO NASCIMENTO SANTANA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Designo o dia 14/12/2018, às 09h15min 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, 10 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029789-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

EDILEYNNE BRUNA DO NASCIMENTO SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1029789-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDILEYNNE BRUNA DO NASCIMENTO SANTANA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

14/12/2018, às 09h15min 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, 10 de outubro de 2018. SINII 
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SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033848-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA BENEDITA SOARES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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: 1033848-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVA BENEDITA SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, 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, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033848-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA BENEDITA SOARES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1033848-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EVA 

BENEDITA SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, 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, 10 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034045-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

ELIZEU MARTINS 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: 1034045-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZEU MARTINS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, 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, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034045-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

ELIZEU MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1034045-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ELIZEU 

MARTINS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, 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, 10 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034151-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS 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: 1034151-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS VINICIUS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 08h15min para 
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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, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034151-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1034151-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARCOS 

VINICIUS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, 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, 10 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034653-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CESAR ROBERTO MATTEUSSI (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: 1034653-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CESAR ROBERTO MATTEUSSI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto, O entendimento já firmado no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 

631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, para o 

ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo. A 

propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Além disso, apresente 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., sob pena de 

indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se o que for necessário e encaminhem-se os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1034669-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034669-29.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEONARDO DA SILVA CRUZ Visto. Intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração 

de imposto de renda etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028971-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BACA HERMOZA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028971-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADAO BACA HERMOZA REQUERIDO: HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Visto. A parte autora requereu a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto 

apresentou declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força 

probante juris tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, 
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devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), 

confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV 

- O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e destaquei). Ocorre 

que, conforme documento apresentado pela autora ID 15433132, 

verifica-se que esta possui renda considerável, ou seja, não se enquadra 

em situação de miserabilidade, além disso, o valor da causa não é alto. 

Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando 

não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do 

benefício, ou seja, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem 

condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que 

realmente necessitam. Nesse sentido: “Processo Civil - Assistência 

judiciária -Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência 

judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a 

miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da 

gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a 

concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica 

alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir 

não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.” (Resp. 

nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS 

DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido da autora 

de assistência judiciaria gratuita. Por outro lado, faculto ao autor, nos 

termos do art. 98, § 6º, do CPC, que o pagamento das custas judiciais e 

taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante emissão de 

guia com a respectiva comprovação do pagamento no processo, cientes 

que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do CPC. Desse 

modo, intime-se a parte autora para que, recolha as custas iniciais de 

distribuição ou proceda o recolhimento da primeira parcela, no prazo de 15 

(quinze) dias, e as demais no mês subsequente ao primeiro pagamento. 

Na oportunidade, deve atribuir o valor da causa à sua pretensão, vez que 

consta no sistema valor diverso do disposto na petição inicial, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029434-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO WEBER (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029434-81.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LAURO WEBER REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA, FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CITAVEL 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Visto. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de 

imposto de renda etc., ou recolher as custas inicias de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029726-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

CRISTIANY GUIRRA CORTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

DILZA AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029726-66.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME EXECUTADO: FRANCISCO 

PEREIRA DA SILVA, DILZA AMORIM DA SILVA, MAURO AMORIM DA 

SILVA Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, 

contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, 

dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de 

embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC 

(art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar 

em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) 

e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032449-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE BEZERRA CHAGAS (EXEQUENTE)

MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO CRISSANTO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032449-58.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GUILHERME HENRIQUE BEZERRA CHAGAS EXECUTADO: ADAO 

CRISSANTO DE LIMA Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 

03 dias, contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da 

dívida, dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de 

embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC 

(art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar 

em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) 

e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034700-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

MADERSON EVILASIO DO VALE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034700-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MADERSON EVILASIO DO VALE MORAIS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto, O entendimento já firmado 

no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso 

Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, 

para o ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo. 

A propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Além disso, apresente 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., sob pena de 

indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se o que for necessário e encaminhem-se os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029667-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARINALDO JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

EDI TOCANTINS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029667-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO MARINALDO JESUS FERREIRA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, O 

entendimento já firmado no julgamento de repercussão geral reconhecida 

nos autos do Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro 

Roberto Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o prévio 

requerimento administrativo. A propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL 

REALIZADO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a 

propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT é 

necessária a comprovação da existência de requerimento administrativo 

prévio não atendido, conforme decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no 

entanto, o requerimento administrativo prévio pelo autor, não se há de falar 

em extinção do feito por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 

10393120016968001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de 

Julgamento: 04/08/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/08/2016) Ante o exposto, determino a intimação da parte 

autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio 

requerimento administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de 

trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028436-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA (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: 1028436-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Defiro o pedido ID 15457678 para suspender o 

presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme solicitado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021212-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

HELVIS WANDER ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021212-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELVIS WANDER ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Processo em ordem. Decorrido o prazo de 

suspensão deferido, conforme despacho retro, certifique-se o necessário 

e volte-me os autos conclusos. Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031624-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ARLETE CUNHA GOMES (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: 1031624-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARLETE CUNHA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. A parte autora foi intimada para emendar a inicial no sentido 

de apresentar a cópia do prévio requerimento administrativo, vez que 

havia apresentado documento inválido para este fim, entretanto, trouxe 

aos autos o mesmo documento inválido apresentado anteriormente. Sendo 

assim, intime-se novamente a parte autora para que apresente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento administrativo com o 

indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, 

alertando-a que a não comprovação acarretara o indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034184-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CAVALCANTE DE BRITO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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: 1034184-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUAN CAVALCANTE DE BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 08h30min 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, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034184-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CAVALCANTE DE BRITO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1034184-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LUAN 

CAVALCANTE DE BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 08h30min 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, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1009608-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MATOS (AUTOR(A))

OSEIAS LUIZ FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OACY FERREIRA MORAES SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009608-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ANTONIO DE MATOS RÉU: OACY FERREIRA MORAES SOBRINHO 

Visto. As partes informaram que se compuseram amigavelmente e 

requereram a homologação da transação efetuada, entretanto juntaram 

documento inválido para este fim. Assim, intimem-se as partes para 

procederem a regularização do acordo entabulado, devendo este ser 

outorgado por seus respectivos advogados constituídos. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 11 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034253-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

C. E. M. D. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MONTEIRO OAB - 028.731.461-84 (REPRESENTANTE)

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - 706.013.131-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034253-61.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO MONTEIRO DE MELO ROSA 

REPRESENTANTE: NATHALIA MONTEIRO, CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Visto. Designo o dia 

22/01/2019, às 09h30min 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). 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 
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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, 10 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034253-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

C. E. M. D. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MONTEIRO OAB - 028.731.461-84 (REPRESENTANTE)

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - 706.013.131-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1034253-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CARLOS EDUARDO MONTEIRO DE MELO ROSA REPRESENTANTE: 

NATHALIA MONTEIRO, CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA REQUERIDO: 

GOL LINHAS AÉREAS S.A. Visto. Designo o dia 22/01/2019, às 09h30min 

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). 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). 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, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033970-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LOURENCO JULIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

RUDINEY PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033970-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRA LOURENCO JULIO DOS SANTOS, RUDINEY PAULO DA SILVA 

RÉU: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA Vistos. Designo o dia 

22/01/2019, às 10h00min 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. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes do art. 152, da 

Lei n.8069/90. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 10 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033970-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LOURENCO JULIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

RUDINEY PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1033970-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SANDRA 

LOURENCO JULIO DOS SANTOS, RUDINEY PAULO DA SILVA RÉU: MITRA 

ARQUIDIOCESANA DE CUIABA Vistos. Designo o dia 22/01/2019, às 

10h00min 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. Defiro a prioridade 

da tramitação, nos moldes do art. 152, da Lei n.8069/90. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019685-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

IVANI MARIA CECHIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023885-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

IRANILDO JOSE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034062-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA JOSE BARBOSA (AUTOR(A))

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1034062-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): OLIVEIRA 

JOSE BARBOSA RÉU: CLARO S.A. Visto. Designo o dia 22/01/2019, 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). 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). 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, 10 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019196-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VAILTON ZARZENON SANCHES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007918-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034453-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA (ADVOGADO(A))

WILSON FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034453-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSON FRANCISCO DA SILVA RÉU: PANTANAL TRANSPORTES LTDA - 

ME Vistos. Designo o dia 22/01/2019, 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, 10 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011623-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para, no prazo comum de 15 

dias, se manifestarem sobre o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034453-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA (ADVOGADO(A))

WILSON FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1034453-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): WILSON 

FRANCISCO DA SILVA RÉU: PANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME 

Vistos. Designo o dia 22/01/2019, 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 
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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, 10 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024950-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISIDORO PEREIRA DO AMARAL (AUTOR(A))

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOMAR PEREIRA DA SILVA AMARAL OAB - 028.818.851-95 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para, no prazo comum de 15 

dias, se manifestarem sobre o laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034372-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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: 1034372-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANILO ROSA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 08h45min 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, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034372-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1034372-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DANILO 

ROSA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 08h45min 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, 10 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034436-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PADILHA DE LARA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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: 1034436-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEBER PADILHA DE LARA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 09h00min 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, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034436-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PADILHA DE LARA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1034436-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CLEBER 

PADILHA DE LARA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 09h00min 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 
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fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 10 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024099-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JAILSON DA SILVA REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029819-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MAURO MARQUES DE JESUS AMORIM (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(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: 1029819-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIO MAURO MARQUES DE JESUS AMORIM RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Designo o dia 

14/12/2018, às 09h30min 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). 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). 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, 10 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029819-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MAURO MARQUES DE JESUS AMORIM (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1029819-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LUCIO 

MAURO MARQUES DE JESUS AMORIM RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Designo o dia 14/12/2018, 

às 09h30min 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). 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). 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, 10 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 912846 Nr: 38760-24.2014.811.0041

 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: PROCURADOR DO ESTADO SR PATRYCK DE ARAUJO 

AYALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GOMES TAKAYAMA - 

OAB:14119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA DE 

MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - 

OAB:7.102-B/MT

 Vistos.Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito 

modificativos opostos por Patryck de Araujo Ayala, aduzindo que a 

sentença de fls. 391/394 é omissa, vez que não analisou o pedido de fls. 

348/349, na qual postulou pela conversão da tutela específica da 

obrigação em perdas e danos, considerando que não possui mais 

interesse na tutela e que o laudo pericial demonstrou que a embargada 

não possui qualificação para realizar o conserto, requerendo o 

acolhimento destes embargos.A embargada apresentou contrarrazões ao 

recurso às fls. 463/467.É o necessário.Decido.O objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, 

omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 

1022, incisos I, II e III do NCPC).Analisando os Embargos de Declaração 

verifica-se que o objetivo das embargantes é unicamente rediscutir a 

matéria, assim, analisando a sentença embargada, não vislumbro tais 

vícios os embargos de declaração de fls. 395/399, mantendo intacta a 

sentença de fls. 391/394.No mais, decorrido o prazo remeta-se os autos 

ao Tribunal de Justiça para apreciação do recurso de apelação de fls. 

402/418.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1073339 Nr: 56786-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CARLOS FERNANDEZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/MT

 Vistos,

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativos 
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opostos por Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda., aduzindo 

que a sentença de fls. 85/87, consta erro material considerando que 

menciona que os Embargos à Execução foram oposto por pela 

embargante, quando na verdade foram opostos por Fernando Carlos 

Fernandez, requerendo o acolhimento destes embargos.

É o necessário.

Decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração opostos, verifica-se a existência 

do vício apontado, vez que a sentença que fez constar ação proposta por 

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. em face de Secullus 

Tour – Viagens e Turismo Ltda. e Fernando Carlos Fernandez Dias, 

quando na verdade seria Fernando Carlos Fernandez Dias em face de 

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda., com essas 

considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração de fls. 

89/91, para que fique constando no dispositivo da sentença a seguinte 

redação:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à 

Execução propostos por Fernando Carlos Fernandez Dias em desfavor de 

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. e, por consequência, 

JULGO EXTINTA a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1009/2008 – 

código 248284, (apenso), com relação a Fernando Carlos Fernandez 

Dias.”

Quanto ao mais, a sentença permanece como está lançada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 248284 Nr: 15822-16.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉCULLOS TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, 

FERNANDO CARLOS FERNANDEZ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:4937/MT, RENATO PERBOYRE BONILHA - OAB:3844 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278

 Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, postulando o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940149 Nr: 54653-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SILVEIRA SAMANIEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - 

OAB:14.954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEVAN CLEMENTE DE 

ALMEIDA - OAB:16628

 Vistos,

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativos 

opostos por Douglas S. Samaniego, aduzindo que a sentença de fls. 74/75 

é contraditória, vez que o embargante é beneficiário da justiça gratuita e 

foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

requerendo o acolhimento destes embargos.

É o necessário.

Decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Verifica-se que procede a alegação de erro material da sentença que não 

fez constar na sua parte dispositiva que o embargante é beneficiário da 

justiça gratuita na ação principal, com essas considerações ACOLHO os 

embargos de declaração de fls. 76/79, para que fique constando no 

dispositivo da sentença a seguinte redação:

“Condeno o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atribuída à execução, atualizado com fundamento no artigo 

85, §§ 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil, entretanto isento-o do 

referido pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12, da Lei n. 1.060/50”

Quanto ao mais, a sentença permanece como está lançada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 934807 Nr: 51885-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAENE EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT

 Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo das 

embargantes é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificá-la.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

88/95, mantendo intacta a sentença de fls. 81/84.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405475 Nr: 36987-17.2009.811.0041

 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: IRIENE DE OLIVEIRA VIEIRA FINARDI, G. V. V. F., IRIENE 

DE OLIVEIRA VIEIRA FINARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ZANIRATO, HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - 

OAB:10.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Código n. 405475Visto.O requerido Danilo Zanirato peticiona às fls. 

842/847, pugnando pela realização de nova perícia em razão da alegada 

imparcialidade da expert com emissão de “juízo de valor”, ou a designação 

de audiência para ela esclarecer sobre a fonte literária científica que 

embasou suas respostas aos quesitos.Primeiramente convém registrar 

que o perito nomeado pelo juízo exerce múnus público ao utilizar seus 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 199 de 728



conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual 

estarão contidos subsídios que poderão contribuir para o julgador decidir a 

lide que lhe é apresentada, sendo que a sua nomeação é ato discricionário 

do Juiz que, portanto, pode designar qualquer profissional de sua 

confiança. O perito judicial presta compromisso de seu grau de agir com 

lisura e eficiência, respondendo por isso, caso assim não proceda, ex vi 

do disposto no artigo 158, do Novo Código de Processo Civil.Ocorre que é 

descabida a alegação e requerimento do réu, vez que até o momento a 

expert prestou um bom trabalho para o qual foi designada, sem mácula e o 

alegado “juízo de valor”, assim, indefiro o pedido do réu de realização de 

nova perícia.Dando continuidade às provas deferidas (fl. 686-v), designo 

audiência de instrução e julgamento na data de 04 / 12 / 2018 às 15 : 30 

horas.a)Intimem-se as partes pessoalmente para prestarem depoimento 

pessoal. Constará na futura intimação a advertência . SINII SAVANA 

BOSSE SABIOA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730422 Nr: 26483-78.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. M. C. DE BRITO INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311

 Vistos,

 Diante da informação de fls. 945/946, intime-se a parte autora para 

regularizar a representação processual nos termos do art. 76 do NCPC, no 

prazo de 10 (dez) dias, bem como apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao beneficio da justiça gratuita, nos termos do art. 99 

do NCPC.

Após, volte-me conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 286483 Nr: 8237-73.2007.811.0041

 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: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO EVANGELISTA PREZOTTO, 

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:15433, JONADABE DOS REIS SANTIAGO - 

OAB:7.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6.270/MT

 Código n. 286483

 Visto.

Diante da ordem do TJMT (fl. 604-v), nomeio como perito do Juízo o médico 

Ivan Henrique Wahlbrink, podendo ser contatado pelo e-mail 

ih-wahlbrink@hotmail.com e pelos telefones (66) 9933-6660 / 3498-8519, 

independentemente de compromisso (art. 466 do NCPC), para prestar os 

esclarecimentos requeridos pelas partes (fls. 355/358 e 363/368).

 O valor da perícia complementar já foi fixado (fl. 377), e este já se 

encontra depositado nos autos (fls. 380 e 388), assim, havendo 

concordância do expert, cumpram-se aos demais atos para a realização 

da perícia, conforme determinado à fl. 377.

Do contrário, volte-me concluso para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 909336 Nr: 36380-28.2014.811.0041

 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: JAIME DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Código - 909336

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.268. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1161485 Nr: 36560-73.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEZ GONÇALVES DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código - 1161485

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.192. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1082593 Nr: 2752-77.2016.811.0041

 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 SOUSA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Código - 1082593

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.185. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1016438 Nr: 30304-51.2015.811.0041

 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: VALDERSON CARLOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 200 de 728



OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MS 6.611

 Código - 1016438

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.206. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1063314 Nr: 52490-68.2015.811.0041

 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: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

 Código - 1063314

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.142. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1065931 Nr: 53617-41.2015.811.0041

 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: RAIANE SANTANA DE CAMPOS, NCS, ESTEPHANY 

DAYANE WYDLER GALVÃO, MSWG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Código - 1065931

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.196. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1051682 Nr: 47263-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILSON GUMAR OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 Código - 1051682

Vistos,

 Defiro o pedido de fls.177/179. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 926175 Nr: 47208-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILSON DE ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA, ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:MT-5.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Código 926175

Visto.

O advogado da parte requerida postula pelo cumprimento de sentença 

objetivando o recebimento dos honorários sucumbências, entretanto o 

autor é beneficiário da Justiça Gratuita e nos termos da sentença 

prolatada nos autos às fls. 132/134 foi determinada a suspensão do 

pagamento da sucumbência, razão pela qual indefiro o pedido de à fls. 

139/140.

Defiro o pedido de fl.141. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1087773 Nr: 5091-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER PEREIRA AMORIM

 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, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código - 1087773

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.203. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1087576 Nr: 4991-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA MARIA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Código - 1087576

Vistos,
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 Defiro o pedido de fl.144. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078056 Nr: 240-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMILSON SIQUEIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código - 1078056

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.150. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031417 Nr: 37458-23.2015.811.0041

 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: MAXON DE CAMPOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A, 

PAULO VINÍCIUS PORTO DE AQUINO - OAB:14.205-A, ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/MT, RODRIGO 

POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Código - 1031417

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.231. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1112828 Nr: 15866-83.2016.811.0041

 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 JOSÉ FERREIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, 

FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 5 dias, comprovar o 

pagamento dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 828698 Nr: 34546-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código - 828698

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.276. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 801357 Nr: 7788-08.2013.811.0041

 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: JURANDY PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Código 801357

Visto.

O advogado da parte requerida postula pelo cumprimento de sentença 

objetivando o recebimento dos honorários sucumbências, entretanto o 

autor é beneficiário da Justiça Gratuita e nos termos da sentença 

prolatada nos autos às fls. 177/179 foi determinada a isenção do 

pagamento da sucumbência, razão pela qual indefiro o pedido de à fls. 

223/226.

Defiro o pedido de fl.225. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128416 Nr: 22359-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZELENE AUGUSTA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código - 1128416

 Vistos.

 Defiro o pedido de suspensão pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. 

Decorrido o prazo, intime-se a advogado(a) para que se manifeste no 

processo, requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias, 

devendo os autos aguardar no arquivo provisório.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943936 Nr: 56839-51.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA KEMPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 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

 Código - 943936

Vistos,

 Defiro o pedido de fls.142/143. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1156754 Nr: 34609-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMERSON LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21.397, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Código - 1156754

Vistos,

 Defiro o pedido de fls.156. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954696 Nr: 2451-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA CRISTINA ALVES LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Código - 954696

Vistos,

 Defiro o pedido de fls.153/154. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1168990 Nr: 39703-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código - 1168990

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.180. 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, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1164394 Nr: 37715-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daniela gonçalves ferreira 

da costa - OAB:21397/o, FERNANDO HAYASHIDA - OAB:11758, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12333-MT

 Código-1164394

Ante a inercia da parte autora, remeta-se os autos ao arquivo, com as 

baixas devidas.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de outubro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 770412 Nr: 23429-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOBETO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETESON LEANDRO TUMELERO, JUSARA 

TUMELERO, ANDREZA CRISTINA FAUSTINI CAS, MARCIO DE PAULA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ L. XAVIER MACHADO - 

OAB:OAB/MS 7676, CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO - 

OAB:11429/MS, JOÃO PEDRO PALHANO MELKE - OAB:14894, 

MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA - OAB:9479, MARIO OLIMPIO 

MEDEIROS NETO - OAB:12.073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - 

OAB:3079-A/MT

 Código - 770412

Defiro o pedido de fl.135, remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas 

devidas.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de outubro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 813732 Nr: 20202-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL VICENTE GHELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Código - 813732

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.343. Expeçam-se alvará em favor da exequente, 

para levantamento do valor depositado as fls.341/342.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 463656 Nr: 31885-77.2010.811.0041

 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: A. R. S. M., ALICE MARIA LANÇONI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR ROGÉRIO MULLER, BOLIVAR 

REZENDE LISBOA-ME, MARIO MÁRCIO MOURA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CORBUCCI - 

OAB:15002-B

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860981 Nr: 2494-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT, XAVIER 

TORRES VOUGA - OAB:154.356/SP

 O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo das 

embargantes é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificá-la.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

239/239, mantendo intacta a sentença de fls. 231/234.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 789233 Nr: 43233-24.2012.811.0041

 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: MIRELA NOVAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S.A, UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Iuni Unic Educacional 

Ltda., aduzindo que existe omissão na sentença de fl. 167, que não houve 

o arbitramento de honorários advocatícios, vez que acolhido parcialmente 

o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo o 

acolhimento destes embargos com a fixação dos honorários advocatícios 

(fls. 169/171).A embargada apresenta contrarrazões ao recurso às fls. 

175/176, postulando pela condenação do embargante a litigância de 

má-fé.É o relatório.Decido.O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do CPC).Analisando os Embargos de Declaração opostos, verifica-se a 

existência do vício apontado, vez que é firmado entendimento do STJ de 

que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando acolhida, ainda 

que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, o que 

ocorreu nos autos.Vejamos:“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

REJEITADA. DESCABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL 

SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO INTERNO 

CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ 

(PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB 

O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA 

PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO 

DE MULTA -se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031667 Nr: 37615-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIL MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17567-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativos 

opostos por Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento, aduzindo 

contradição na sentença de fls. 236/241, que fez constar a data final para 

a entrega no imóvel 04/2015, enquanto que a condenação por danos 

materiais a data inicial é 04/2013, requerendo o acolhimento destes 

embargos.

A embargada apresenta contrarrazões ao recurso às fls. 247.

É o necessário.

Decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Verifica-se que procede a alegação de erro material da sentença que não 

fez constar na sua parte dispositiva a data de abril de 2013 como data 

final para a entrega do imóvel, quando na realidade a data correta seria 

abril de 2015, com essas considerações, ACOLHO os embargos de 
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declaração de fls. 236/241, para que fique constando no dispositivo da 

sentença a seguinte redação:

“2) Condenar a construtora requerida a indenizar a parte autora pelos 

prejuízos de ordem material, como ressarcimento dos valores pagos pela 

parte autora a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa 

Econômica Federal, entre a data fixada no contrato para o encerramento 

da obra, abril/2015, e o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor 

deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, cujos valores 

deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da data do vencimento do 

pagamento realizado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação.”

Quanto ao mais, a sentença permanece como está lançada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 934889 Nr: 51937-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ODAIR JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA, LIANE 

MAZARELLO DE ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE CAMARGO, EDSON 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLAINE VEIGA - 

OAB:OAB/MT 15.425, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720666 Nr: 16103-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS LEITE JUNIOR, ILDO ALVES LISBOA, 

CLOVIS LEITE, IRACI APARECIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A/MT, MARCIO MENDANHA CARDOSO - 

OAB:11.290/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1060689 Nr: 51327-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RERDS, CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Corrêa Rodrigues - 

OAB:110.459, MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:143.370, Maristella de 

Farias melo Santos - OAB:135132/RJ, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 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 Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 711122 Nr: 4140-88.2011.811.0041

 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: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASPA - HABILITAÇÃO DE SÃO PAULO S/A - 

CRÉDITO IMOBILIÁRIO, LARCKY SOCIEDADE DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

S.A, LOURIVAL ALVES DA SILVA, GUEISI LUZ ALIENDRE ALCOCER 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA - OAB:7108-A/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 254, vez que para a citação dos herdeiros de 

Lourival Alves da Silva há a necessidade de qualificação dos mesmos, 

ônus que compete ao autor. Assim, intime-se o autor para regularizar o 

polo passivo, nos termos do art. 75, VII, do NCPC, providência que lhe 

cabe, no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção do feito nos 

termos do art. 485, § 1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 844520 Nr: 48327-16.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CELSO DE LARA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, WILSON JUNIOR CHAMORRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:13132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14871-A/MT, Leonardo de Lima Naves - OAB:91166, 

NELSON WILIANS FRATONI - OAB:11.065-A

 Intime-se o autor para indicar a localização do veículo para a realização 

da pericia, como postulado à fl. 368, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 924613 Nr: 46239-68.2014.811.0041

 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: COOPERVERDE COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE 

CAMPO VERDE, CARLOS GONÇALVES MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: mariana caetano bernardi - 

OAB:21013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos,

 O requerido apresenta embargos monitórios à fl. 54, pelo que, nos termos 

do art. 702, §4º do NCPC, suspendo a eficácia do mandado inicial.

Intime-se a parte autora para impugnar os embargos monitórios, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, §5º do mesmo diploma legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 286468 Nr: 8269-78.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALBINO SONTAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT, MARCELA DE SOUZA GARCIA - OAB:11.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA SONTAG - 

OAB:10.647/MT, JAILINE FRASSON - OAB:7.724/MT

 "(...) Após, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

dcinco dias (...)".
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 728418 Nr: 24341-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROTECA INDUSTRIALIZAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BÔAS - OAB:10.121/MT

 Defiro o pedido de fls. 189/190, e nos termos do art. 98, § 6º, do NCPC, 

faculto ao exequente que o pagamento das custas judiciais e taxa seja 

feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante emissão de guia com 

a respectiva comprovação do pagamento no processo, cientes que o 

inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do NCPC.

Desse modo, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

proceda ao recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês 

subsequente ao primeiro pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 393046 Nr: 28720-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO EMILIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMINI MOVEIS E INTERIORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4579/MT, VANIA MARIA CARVALHO - OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 Código - 393046

 Vistos.

Para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

de fls. 220/227, com relação aos sócios da empresa executada, intime-se 

a exequente para, no prazo de 15 dias, providenciar a juntada de ficha 

cadastral da empresa registrada perante o órgão competente, bem como 

cópia do último ato societário, indicando o nome, CPF e endereço dos 

titulares da empresa (na atualidade e no momento da constituição do 

crédito), além de outros dados e documentos que entenda pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 765355 Nr: 18052-21.2012.811.0041

 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: O. F. WALTRICK BRANCO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES CAVALHEIRO E 

CIA, MARCOS BECEGATO, AWP SERVICE BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO REIS DE ARRUDA 

LATORRACA - OAB:15767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 5324

 "(...) Após, intime-se o requerido, Marcos Becegato, para se manifestar 

sobre a contestação de fls. 229/240, no prazo de 10 (dez) dias. (...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 908359 Nr: 35756-76.2014.811.0041

 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: WALMIR BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GET FRANCHISING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO POLI - 

OAB:202.846/SP

 Com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação Cautelar Inominada 

Incidental Com Pedido de Liminar promovida por Walmir Benedito da Costa 

em desfavor de Get Franchising Ltda. “Santo Bier”, para confirmar a 

liminar de fl. 157.Condeno o requerido ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 

85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1251337 Nr: 21542-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM PESO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. BATISTA COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRARI VIEIRA - 

OAB:OAB-SP 164.163, RENATO MAURILIO LOPES - OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 888775 Nr: 22435-71.2014.811.0041

 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: MARA SILVA ARRISCA JACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE ALMEIDA GUIMARAES, ANA 

MARIA PINTO GUIMARÃES, STELLA PEREIRA DE SOUZA, ANA MARIA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE D. GONZAGA - 

OAB:16.106/MT, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRIA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Visto.

Citem-se as confinantes, Stella Pereira de Souza e Ana Maria de Oliveira, 

nos endereços especificados às fls. 114/115, nos termos do despacho 

inicial.

No mais, certifique-se sobre a manifestação da Fazenda Pública como já 

determinando às fls. 102 e 111.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 777124 Nr: 30468-21.2012.811.0041

 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: OSVALDO TETSUO TAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRELA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES 

PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SANDRA MARA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A

 Diante da apresentação dos honorários perícias de fls. 220/232, 

cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 210/211, intimem-se as partes para 

se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias art. 465, § 3º, NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915456 Nr: 40508-91.2014.811.0041
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 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: GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, FERNANDO 

MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, JOSE NERY DE ANDRADE, ITAMAR VERAS DA 

SILVA, MATILDES FERREIRA DE ANDRADE, HELENA RODRIGUES VERAS, 

KELLY DA COSTA CAMPOS VERAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIO SPAGNOLLO - 

OAB:22497/b, Edson Emilio Spagnollo - OAB:38105 PR, LEONARDO 

ROSSATO - OAB:8810-B, RENATA PEREIRA PIMENTEL - 

OAB:10.504/MT, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENDORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Diante manifestação de fl. 216, substituo o curador especial nomeado à fl. 

214, para a Requerida Coimbral Cuiabá Empreendimentos, por um dos 

membros do Núcleo de Prática Jurídica da UNIVAG, com endereço à Av. 

Dom Orlando Chaves, n.º 2.655, Bairro Cristo Rei, Cidade de Várzea 

Grande – M.T., CEP 78118-900, nos termos da decisão de fl. 214.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 790368 Nr: 44415-45.2012.811.0041

 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: THAIS BATISTA MELO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:8153 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, CYBELLE GUEDES CAMPOS - OAB:246662, 

ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT, ODAIR DE MORAES JUNIOR - 

OAB:200488

 Considerando que a requerida compareceu espontaneamente no feito à fl. 

134, certifique-se a apresentação de contestação.

Após, volte-me os autos conclusos, com urgência, para analise do pedido 

de fl. 192.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 378092 Nr: 14124-67.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA BATISTA DE ALMEIDA RABUSKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRAL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, MANOEL OALIR DA SILVA, JOÃO FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, THERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - OAB:10.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para cumprir o determinando à fl. 

95, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944784 Nr: 57319-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGUE GÁS DISTRIBUIDORA LTDA - ME, 

JOSIANE MACHETTO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477-MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DE PAULA DE 

SOUZA - OAB:121.317/SP

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse Com Pedido de 

Liminar promovida por Liquigás Distribuidora S/A em desfavor de Ligue 

Gás Distribuidora Ltda – MR e Josiane Machetto Tavares, para declarar 

rescindido o contrato e aditivos de fls. 27/40 e determinar que as 

requeridas devolvam à parte autora 2.566 (dois mil, quinhentos e sessenta 

e seis) botijões P-13, no prazo de 10 (dez) dias úteis, ou efetue o 

pagamento dos botijões, a ser apurado em liquidação de sentença, sob 

pena de pagamento da multa por atraso na devolução dos botijões, 

correspondente a 1 kg (um quilograma) de GLP, tendo por base o último 

faturamento ao revendedor, por cada equipamento não devolvido, a contar 

do decurso do prazo de 10 (dez) dias úteis fixados para a devolução ou 

pagamento dos botijões.Em razão de ter a parte autora decaído de parte 

mínima do pedido, condeno as requeridas ao pagamento integral das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do artigo 

85, §§ 2º e 6º c/c o parágrafo único do artigo 86, Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de 

outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007978-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONOR PACHECO DOS SANTOS (RÉU)

EDILEIA DE MATOS DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007978-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO RÉU: EDILEIA DE MATOS DOS SANTOS, 

CLAUDIONOR PACHECO DOS SANTOS Visto. Trata-se de Ação Monitória, 

promovida por ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO em desfavor de EDILEIA 

DE MATOS DOS SANTOS e CLAUDIONOR PACHECO DOS SANTOS, onde 

houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (ID 

15242672). Assim, considerando que não houve a apresentação de 

contestação pela parte ré, HOMOLOGO por sentença a desistência da 

presente ação e em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas 

e sem honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002889-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR FABIO BITENCOURT FERREIRA (ADVOGADO(A))

INTERFIX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

FRANCISCO CARVALHO CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ORTO PRIME MT COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002889-71.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

INTERFIX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 

EXECUTADO: ORTO PRIME MT COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 

EIRELI - ME Visto. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, promovida por INTERFIX MEDICAL COMÉRCIO DE 

PRODUTOS MÉDICOS LTDA, em desfavor de ORTO PRIME MT COMÉRCIO 

DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - ME, em que as partes noticiaram ID 
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15811740 que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação 

do acordo e a extinção do feito. Assim, HOMOLOGO o acordo celebrado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais e 

honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se o processo com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 11 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010380-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI (ADVOGADO(A))

PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. CABRAL DE SOUZA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010380-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA RÉU: R. A. CABRAL DE 

SOUZA & CIA LTDA - ME Visto. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida por PRIMME SERVIÇOS E COMÉRCIO 

ÓPTICOS LTDA, em desfavor de H. A. CABRAL DE SOUZA & CIA LTDA, 

em que as partes noticiaram ID 15169520 que se compuseram 

amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a extinção do 

feito. Assim, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II do Código 

de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios na forma 

ajustada pelas partes. Após, certifique-se o trânsito em julgado, e 

arquive-se o processo com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008510-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO APARECIDO FONSECA EIRELI (AUTOR(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

TANY CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008510-83.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostado no ID nº 12230763, nos 

termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012141-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVINYNG KLAYN ROYTY SILVA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012141-35.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostado no ID nº 11187860, nos 

termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032011-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISMAR MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032011-66.2017.811.0041 Vistos, etc. Em 

atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional de 

Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme Id nº 11676571. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000489-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000489-21-2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostados nos Ids nº 11848909, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1023112-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

LAUDICEIA ALVES CAMPOS SOUSA (REQUERENTE)

VALTERCIDES SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC 

15.037.419/0001-95 (REQUERIDO)

ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023112-79.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Valtercides Souza 

em desfavor de Joani Maria de Assis Asckar e José Pires Miranda de 

Assis. A parte autora apresentou pedido de desistência, conforme Id nº 

13321328. A parte requerida apresentou concordância quanto ao pedido 

de desistência (Id nº 13387645). Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela 

parte autora conforme Id nº 13321328, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

conforme determina o art. 85, §2º do CPC. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018412-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018412-60.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral e Material proposta por Marcos Roberto de Carvalho em 

face de Claro S/A. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, a existência de fraude na contratação, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, sua extensão e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1024212-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALMINDO PEREIRA BAMBIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024212-69.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Produção Antecipada de Prova de Exibição de Documentos 

ajuizada por Almindo Pereira Bambil em desfavor de Ympactus Comercial 

Ltda. – ME. A parte autora se manifestou no ID nº 10735520, informando 

não possuir mais interesse no prosseguimento do presente feito, 

requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 10735520, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004275-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (EXEQUENTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI HENRIQUE MENDONCA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013157-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013157-87.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de pedido para retificação de registro de civil formulado por 

ADRIANA SANT´ANNA CONINGHAN. Juntou os documentos 

comprobatórios. O ilustre representante do Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente ao pedido (ID 13579172). É relatório. 

Fundamento. DECIDO. A requerente busca a retificação do registro de 

nascimento, pois alega que no momento da elaboração do referido 

documento fez constar a data de nascimento errada, a saber, 21 de 

dezembro de 1968, quando na verdade nasceu em 21 de novembro de 

1968, bem como alterou-se o seu sobrenome estava com a letra “N” 

(Coninghan) no final e não mais “M”. Diante da documentação acostada, e 

a necessidade de ajustar a documentação à realidade fática, em 

consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido inicial para 

determinar e expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício de Notas e de 

Registro Civil de Bela Vista/MS, matrícula n. 0624220255 1968 1 00018 095 

0016545 20, para proceder a retificação da certidão de Nascimento para 

que nela conste o nome correto, qual seja Adriana Sant’Anna Coningham, 

bem como a data correta de seu nascimento 21 de novembro de 1968. 

Expeça-se o necessário. Após as ulteriores formalidades legais, 

arquivem-se os autos. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003466-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO DE LIMA SIQUEIRA (AUTOR(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

STELA MARY MOROCKOSKI (AUTOR(A))

OLIVIA FERNANDES BORETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTI LOCADORA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003561-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS REPRESENTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 

INFORMATICA LTDA - ME (AUTOR(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003561-16.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Matos Representação Consultoria e Assessoria em 

Informática Ltda. em desfavor de Ford Motor Company Brasil Ltda., Citavel 

Distribuidora de Veículos Ltda. e Saga Pantanal Comércio de Veículos 

Ltda. As partes formularam acordo conforme ID 12494089 requerendo a 

suspensão do feito até o pagamento integral das parcelas. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as 

partes conforme ID 12494089, via do qual compuseram para colocar fim 

ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, uma vez que o acordo homologado já dispôs sobre o tema. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais. Expeça-se o necessário. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019943-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RIO MANSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BEZERRA DA SILVA (RÉU)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o AR NEGATIVO JUNTADO 

AOS AUTOS, requerendo o que entender de direito, tendo em vista ter 

sido designada audiencia de conciliação para o dia 23/11/2018 as 08h30.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016394-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

GALDINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LARISSA SCHWARZ DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016394-32.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Homologação de Acordo ajuizada por Grêmio 

Desportivo Olavo Bilac – GDO, Galdina Ferreira da Silva e Clara Maria de 

Jesus. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. A 

propositura de ação, trazendo-a para conhecimento do judiciário, 

pressupõe a existência de lide, conflito, e no caso de antes mesmo da sua 

propositura já haver composição das partes, não havendo, no caso, polos 

na ação, demonstram a inexistência de interesse de agir. A homologação 

de acordo, na forma como prevista pelo Código de Processo Civil, é meio 

de julgamento da ação, conforme previsão no artigo 485 do Código de 

Processo Civil. Não se trata de mera discricionariedade do juízo, que pode 

refutar os termos do proposto. Assim sendo, as alegações da parte 

autora, não possuem pertinência, não se adequando a petição aos 

ditames do art. 319, e por não estar demonstrado o interesse de agir, ante 

a inexistência de conflito. Via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

VI do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários 

processuais. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006600-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

LARISSA MENDES MEDEIROS TAQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (REQUERIDO)

HELIO NISHIYAMA (ADVOGADO(A))

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

ANDRE NAKAZORA TAMURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006600-84.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Resolução de Instrumento de Compra e Venda de 

Imóvel ajuizada por Larissa Mendes Medeiros em desfavor de Primor das 

Torres Incorporações Ltda. As partes formularam acordo conforme ID 

14299844, requerendo a homologação. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

14299844, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o 

acordo homologado já dispôs sobre o tema. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Expeça-se o 

necessário. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028594-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 23/11/2018, às 10h00. CUIABÁ, 11 de outubro de 2018. 

MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021248-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

AMBIENTAL COLETORA DE RESIDUOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018242-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARYNA DE LIMA BEZERRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021449-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA SOUZA (ADVOGADO(A))

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

WILLIAN ADRIANO SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029007-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 
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MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 23/11/2018, às 10h30. CUIABÁ, 11 de outubro de 2018. 

MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007500-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES (ADVOGADO(A))

MARCOS AUGUSTO SERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007500-67.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005789-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN FERREIRA BORBA (ADVOGADO(A))

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ELF - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005789-27.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Widal & 

Marchioretto Ltda. (CNPJ nº 10.269.578/0001-00) em desfavor de ELF – 

Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. (CNPJ nº 

10.923.002/0001-06), onde o requerente opôs Embargos de Declaração 

alegando omissão e contradição na sentença que homologou o acordo 

firmado entre as partes. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for 

necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC. No caso dos autos, ACOLHO os 

Embargos e onde se lê: HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

13283807, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, uma 

vez que o acordo firmado já dispôs sobre o tema. Leia-se: HOMOLOGO, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre 

as partes conforme ID 13283807, via do qual compuseram para colocar 

fim ao litígio. Os autos deverão permanecer suspensos até o pagamento 

da ultima parcela do acordado, ocasião em que as partes deverão ser 

intimadas para manifestarem interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nos demais termos, mantenho a sentença ID 

13880329. Expeça-se o necessário. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011494-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO (ADVOGADO(A))

FRANCINEI ARAUJO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI OURIVES DE ASSUMPCAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011494-06.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória com Pedido de 

Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada por Francinei Araújo de 

Figueiredo em desfavor de Espólio de Giovanni Ourives de Assumpção. A 

parte autora se manifestou no ID nº 14289655, informando não possuir 

mais interesse no prosseguimento do presente feito, requerendo a 

desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação 

formulada pela parte autora no ID nº 14289655, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado do requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021162-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA (ADVOGADO(A))

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021162-69.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Reclamação Cível ajuizada por Pedro Augusto Pasini de 

Alcântara em desfavor de Bradesco Cartões. A decisão de ID nº 

11958348 determinou a comprovação do pagamento das despesas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente 

intimada, a parte autora não cumpriu com o solicitado, deixando decorrer o 

prazo sem o recolhimento dos valores. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Pois bem. Observa-se dos autos que 

embora regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação 

de ID nº 11958348. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Portanto, levando-se em consideração a determinação e 

considerando a desídia do patrono da parte autora, que deixou de atender 

referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento da 

presente ação, não resta alternativa a não ser a extinção do feito. Desta 

feita, em atendimento ao art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do Tribunal 

Pleno INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com fundamento no 

art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo, 

inclusive no distribuidor. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005003-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BICOM COMERCIO E SERVICOS DE ESTRUTURA METALICA LTDA 

(EXEQUENTE)

CRISTIANO NOETZOLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP (EXECUTADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005003-08.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BICOM 

Comércio e Serviços de Estrutura Metálica Ltda. em desfavor de 

Construtora HG3 Eireli. As partes formularam acordo conforme ID 

14406585, requerendo a homologação. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

14406585, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 
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EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios , uma vez que o 

acordo homologado já dispôs sobre o tema. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Expeça-se o 

necessário. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006701-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO RIBEIRO DO AMARAL (ADVOGADO(A))

COLCHOES PANTANAL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BAGGIO NEBRASKA COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006701-58.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, qualificar o Sr. Juliano Luiz Baggio, informando o 

número de seu CPF, requerendo o que entender de direito. Com a 

manifestação, determino a retificação dos dados dos autos para a 

inclusão de Juliano Luiz Baggio no polo passivo da demanda. Após, 

cumpra-se integralmente conforme decisão de Id nº 8180829. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017693-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELIELTON DOUGLAS DE CAMPOS SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Diante da apresentação do laudo pericial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação do Requerente/Requerido, para, querendo, manifestar-se nos 

autos, nos termos do art. 477, §1°, do NCPC. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015164-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DAS GRACAS 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))

 

Diante da manifestação da médico perito (falta do periciando), impulsiono o 

feito para proceder a intimação do Requerente, para manifestar nos autos, 

pleiteando o que entender de direito, no prazo de cinco dias Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000782-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

RODRIGO HENRIKY DE ASSIS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Diante da apresentação do laudo pericial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação do Requerente/Requerido, para, querendo, manifestar-se nos 

autos, nos termos do art. 477, §1°, do NCPC. Era o que me competia.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 959236 Nr: 4486-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 149/156 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 980212 Nr: 14221-57.2015.811.0041

 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: JOAO EMILSON DOS REIS

 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: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certifico que, a presente audiencia foi redesignada para o dia 02/04/2019, 

as 16h00, uma vez que a juíza esta de licença médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1013693 Nr: 29172-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO POVISÓRIA PARA ADMINISTRAR O 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LEBLON, MARCOS MAGNO DE CASTRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO DO EDIFICIO LEBLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Certifico que, a presente audiencia foi redesignada para o dia 02/04/2019, 

as 16h30, uma vez que a juíza esta de licença médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 991931 Nr: 19417-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTENEGRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte autora para no 

prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1068802 Nr: 54900-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO PAGOTTO REIS - 

OAB:19.573/MT, TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A
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 Certifico que, a presente audiencia foi redesignada para o dia 02/04/2019, 

as 15h00, uma vez que a juíza esta de licença médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1050761 Nr: 46809-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA FERNANDA ERMISDORFF DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO DA COSTA 

AGUIAR SIMÕES - OAB:OAB/MT 19.300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 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): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1078292 Nr: 410-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA FERREIRA NEVES SODRÉ QUEIROZ, PATRICIA 

HELENA DA SILVA SODRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MOTTA DE CARVALHO FARIA, 

NEIDE CARDOSO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT, MARLI FERREIRA NEVES SODRÉ - OAB:6.782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1006106 Nr: 25953-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDO DA SILVA & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 977932 Nr: 12984-85.2015.811.0041

 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: OSVALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. F. EVANGELISTA ME, HENRIQUE 

FERNANDO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1002225 Nr: 24365-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNDS, MARIA RITA DA SILVA NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Requerida para, em CINCO dias, manifestar sobre o pedido de 

cumprimento de sentença protocolizado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1167711 Nr: 39116-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA

Norte Sul Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE F. CARVALHO E CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 959721 Nr: 4672-23.2015.811.0041

 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: JULIANA FRANZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16196, FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - OAB:OAB/MT 

17.982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Certifico que tentei contato com a advogada por telefone e em todas as 

tentativas não obtive resposta. Desta forma, procedo a INTIMAÇÃO do 

advogado ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA a devolver os autos em 

cartório IMEDIATAMENTE, uma vez que fez carga em 29/08/2018, nos 

termos do art. 107 e art. 234, do CPC, sob pena de BUSCA E APREENSÃO 

dos autos.

 Thatyane C. Olmedo – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997191 Nr: 22274-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARTINS DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANILSON PEREIRA DOS SANTOS, AMARILDO 

ANDRADE DE AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT, RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tentei contato com o advogado por telefone e em todas as 

tentativas não obtive resposta. Desta forma, procedo a INTIMAÇÃO do 

advogado ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR a devolver os 

autos em cartório IMEDIATAMENTE, uma vez que fez carga em 
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22/10/2018, nos termos do art. 107 e art. 234, do CPC, sob pena de 

BUSCA E APREENSÃO dos autos.

 Thatyane C. Olmedo – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006997 Nr: 26344-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B, REGIANE DEISE 

DE OLIVEIRA FREIRE - OAB:17983/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que tentei contato com o advogado por telefone e em todas as 

tentativas não obtive resposta. Desta forma, procedo a INTIMAÇÃO do 

advogado BRUNO FERREIRA GOMES a devolver os autos em cartório 

IMEDIATAMENTE, uma vez que fez carga em 09/10/2018, nos termos do 

art. 107 e art. 234, do CPC, sob pena de BUSCA E APREENSÃO dos autos.

 Thatyane C. Olmedo – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074254 Nr: 57223-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON LEITA DA SILVA - ME, ILSON LEITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - OAB:19593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Certifico que tentei contato com o advogado por telefone e em todas as 

tentativas não obtive resposta. Desta forma, procedo a INTIMAÇÃO do 

advogado FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA a devolver os autos em 

cartório IMEDIATAMENTE, uma vez que fez carga em 29/08/2018, nos 

termos do art. 107 e art. 234, do CPC, sob pena de BUSCA E APREENSÃO 

dos autos.

 Thatyane C. Olmedo – Estagiária

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009525-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAEL FIDELIS DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009525-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: LAEL FIDELIS DE SOUSA Vistos. Recebo a emenda à 

inicial de Id. ID. 1886000 e13886003. Ademais da análise da emenda é 

possível vislumbrar no ID. 1886000 que a notificação cartorária enviada no 

endereço do contrato foi devolvida com a informação “mudou-se”, desta 

feita INTIMO a parte autora para, em 15 dias comprovar a constituição da 

devedora em mora, por meio de protesto do título via edital. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. 

PROTESTO DO TÍTULO. DEVEDOR EM LOCAL INCERTO. INTIMAÇÃO VIA 

EDITAL. POSSIBILIDADE. MORA COMPROVADA. LIMINAR DEFERIDA. I - A 

comprovação da mora do devedor efetivada antes das alterações 

introduzidas pela Lei 13.043/2014, na hipótese de alienação fiduciária, 

deve ocorrer por meio de notificação enviada por Cartório Extrajudicial ou 

através do protesto do título, aplicando-se as disposições constantes do 

Decreto-Lei 911/69 vigentes à época em que o devedor foi constituído em 

mora. II - Não sendo possível a intimação pessoal do devedor, resta 

autorizada a intimação por edital acerca do protesto do título.” (TJ-MG - AI: 

10702130056493001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de 

Julgamento: 02/06/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/06/2015) No mais, intimo o autor para no mesmo prazo 

substituir os documentos minimizados, contrato e outros diante da 

impossibilidade de sua leitura. Outrossim, quanto ao valor da causa não 

tenho como solvida a dúvida deixando para o requerido sua impugnação. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006893-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUGENIA BERGAMIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006893-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA 

EUGENIA BERGAMIM Vistos. Recebo a emenda a inicial de Id. 13697437. 

Dá-se a causa o valor de R$ 40.674,10, em assim sendo, intimo o Banco 

para que no prazo de 15 dias comprove nos autos o recolhimento das 

custas e taxas complementares, para o possível prosseguimento do feito. 

Não cumprido, retorne-me os autos conclusos para indeferimento da inicial 

e extinção, ante o comportamento inadequado do Banco. Outrossim, fixo 

que em caso de repetição desse ato, será alterado o valor da causa, 

recolhidas as custas complementares, possível sentença terá como 

honorários o percentual correspondente ao valor primário, já que compete 

ao causídico essa informação. CUIABÁ, 18 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019049-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE SILVA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019049-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: ELAINE SILVA DA COSTA Verificado pela 

estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. 

Vistos. Indefiro o pleito de Id. 13697483, de realização de pesquisas, bem 

como inserção de restrições ao prontuário do veículo, uma vez que a 

liminar se quer fora deferida. Ademais, intimo a instituição financeira, para 

que no prazo de 15 dias cumpra conforme o despacho de Id. 13284075, 

bem como aquele ID.8271510 que trata dos documentos ilegíveis. 

Outrossim, saliento que em caso de pedido protelatório, que não tenha o 

condão de solucionar a pendência acima, será aplicada a multa do artigo 

77, IV do CPC, em 20% do valor da causa em favor do Estado. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 18 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032500-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RONY CLEY MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032500-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: RONY CLEY MARQUES DE 

OLIVEIRA Vistos. Da análise dos autos, constata-se que a Carta 

Precatória não se encontra devidamente instruída, razão pela qual, intimo a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias instruir corretamente a missiva, 

salientando que a mesma deverá vir acompanhada do instrumento do 

mandato conferido ao advogado, bem como da cópia integral do 

instrumento contratual que ensejou a interposição da ação, com fulcro no 

artigo 260, incisos I, II, III e IV do CPC. No mesmo prazo, deverá o 

requerente promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Em caso 

de inércia do exequente por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 

393, § 2º da CNGC. CUMPRIDO, proceda-se valendo a cópia da deprecada 

de mandado. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025139-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025139-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA 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, 25 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031526-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

MARIA RAQUEL BELCULFINE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULEIDE VASCONCELOS MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031526-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GAPLAN 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: ZULEIDE 

VASCONCELOS MONTEIRO Vistos. Da análise dos autos, constata-se que 

a Carta Precatória não se encontra devidamente instruída, razão pela qual, 

intimo a parte exequente para, no prazo de 15 dias instruir corretamente a 

missiva, salientando que a mesma deverá vir acompanhada do do 

instrumento do mandato conferido ao advogado, bem como da cópia 

integral do instrumento contratual que ensejou a interposição da ação, com 

fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do CPC. No mesmo prazo, deverá o 

requerente promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Em caso 

de inércia do exequente por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 

393, § 2º da CNGC. CUMPRIDO, proceda-se valendo a cópia da deprecada 

de mandado. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029449-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

MARCO AURELIO DE HOLLANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQCES LOGISTICA NACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029449-50.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SAFRA 

S-A REQUERIDO: AQCES LOGISTICA NACIONAL LTDA Vistos. Da análise 

dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias instruir corretamente a missiva, salientando que a mesma 

deverá vir acompanhada da cópia integral do instrumento contratual que 

ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e 

IV do CPC. No mesmo prazo, deverá o requerente promover ao depósito 

de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Em caso de inércia do exequente por mais de 30 

dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. CUMPRIDO, 

proceda-se valendo a cópia da deprecada de mandado. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 2 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033136-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 
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arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011241-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOELY OLINKEVICZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038598-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA SELVAGGIA LANZANI TRAGNI (EXECUTADO)

GD MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032453-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA MARIA COSTA DOS SANTOS (RÉU)

CAETANO PEREIRA DA COSTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011564-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

MARCO ANTONIO MACEDO DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 
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arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017400-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FARIA ALVES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004979-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA (RÉU)

RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Cuiabá – MT, 11 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004315-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029812-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LUIZ BASQUERA (REQUERIDO)

ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA (REQUERIDO)

LAFFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029812-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: LAFFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

EPP, ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA, RONALDO LUIZ BASQUERA 

Vistos. Da análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se 

encontra devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias instruir corretamente a missiva, salientando que 

a mesma deverá vir acompanhada da cópia integral do instrumento 

contratual que ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260, 

incisos I, II, III e IV do CPC. No mesmo prazo, deverá o requerente 

promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado. Em caso de inércia do exequente 

por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. 

Cumprido, proceda-se valendo a cópia da deprecada de mandado. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012612-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE SOUZA PEPILIASCO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado 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 
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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. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029219-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MOURA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029219-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: JOSE MOURA DA CRUZ Vistos. Da análise dos autos, 

constata-se que a Carta Precatória não se encontra devidamente 

instruída, razão pela qual, intimo a parte exequente para, no prazo de 15 

dias instruir corretamente a missiva, salientando que a mesma deverá vir 

acompanhada da cópia integral do instrumento contratual que ensejou a 

interposição da ação, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do CPC. 

No mesmo prazo, deverá o requerente promover ao depósito de diligência, 

nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado. Em caso de inércia do exequente por mais de 30 dias, devolva-se 

ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observando-se o 

previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. Cumprido, proceda-se valendo a 

cópia da deprecada de mandado. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de outubro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012728-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSANGELA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015341-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO RAMOS PEDROSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001937-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GR MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

REGINA APARECIDA SAGOVE VERSALI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Cuiabá – MT, 11 de outubro 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028309-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (DEPRECANTE)

RICARDO ZANCANARO (ADVOGADO(A))
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LENZA LANA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028309-15.2017.8.11.0041. DEPRECANTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU 

- SICREDI ARAXINGU DEPRECADO: MARIO LENZA LANA Vistos. Da 

análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias instruir corretamente a missiva, salientando que a mesma 

deverá vir acompanhada do inteiro teor da petição, bem como da cópia 

integral do instrumento contratual que ensejou a interposição da ação, com 

fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do CPC. No mesmo prazo, deverá o 

requerente promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Em caso 

de inércia do exequente por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 

393, § 2º da CNGC. Cumprido, proceda-se valendo a cópia da deprecada 

de mandado. Cumpra-se. CUIABÁ, 05 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016069-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR ALVES MOREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017409-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIO ANTONIO PEREIRA (EXECUTADO)

CLESIO ANTONIO PEREIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Cuiabá – MT, 11 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036861-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONY SANTANA DA COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001294-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER BERGOLI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 
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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. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001232-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARIANO MOLIN (EXECUTADO)

INCOMAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006124-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO RIVA JUNIOR (EXECUTADO)

JANETE GOMES RIVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027075-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FITIPALDI & FITIPALDI LTDA - ME (REQUERIDO)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Requerida para, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, manifestar-se acerca do pleito ID. 15897099. Cuiabá-MT, 11 

de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006326-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS (EXECUTADO)

LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009186-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO OLINDO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 
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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. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006365-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDICE OLIVEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Cuiabá – MT, 11 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010793-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE SOUZA COSTA (RÉU)

ARI ROSA DOS SANTOS (RÉU)

CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036517-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENDO BOTASSIO (EXECUTADO)

VALMIR BOTASSIO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Cuiabá – MT, 11 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033714-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO CELSO GRAZIANI MOUTINHO LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017694-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KARINA DO CARMO LOPES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020117-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADI BONATTO (ADVOGADO(A))

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

BRUNA BONATTO (ADVOGADO(A))

FERNANDO JOSE BONATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012303-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACILDO DOMINGOS DE LARA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012612-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO SOARES DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça 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 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036829-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L A LEMOS CASCALHEIRA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 
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(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Cuiabá – MT, 11 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017615-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISOSTOMO & REIS PEREIRA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Cuiabá – MT, 11 de outubro 

de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1131542 Nr: 23662-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados estes autos n° 23662-28.2016.811.0041 código 

1131542 que move BANCO HONDA S/A em face de RENATO DOS 

SANTOS ALVES.Trata-se de Ação de Execução precedida de Busca e 

Apreensão, ajuizada por BANCO HONDA S/A em face de RENATO DOS 

SANTOS ALVES, ambos qualificados nos autos em referência.A liminar foi 

deferida em 08 de julho de 2016, sem êxito em seu cumprimento até o 

momento, ante as diligências negativas realizadas nesse sentido.Às fls. 

74/75 a instituição financeira manifesta-se pugnando pela conversão da 

ação em Execução.Às fls. 78 tal pleito foi deferido e a ação foi convertida 

em execução ante a notícia de que o bem encontra-se em posse de 

terceiros, sendo que na mesma oportunidade o exequente foi intimado à 

depositar diligência para cumprimento de mandado de citação ao endereço 

da exordial, bem como manifestar-se acerca das pesquisas realizadas 

neste feito.Às fls. 88 a intimação foi reiterada mediante intimação pessoal 

via AR, contudo, apesar de intimada via DJE, bem como AR, a instituição 

financeira deixou de manifestar-se nos autos, conforme infere a certidão 

de fls. 89.Assim, a extinção do feito é medida que se impõe.Nesse 

sentido:“PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267, III, IV E VI, DO CPC. ABANDONO. 1. 

Quando o autor, mesmo depois de realizada a intimação pessoal e de seu 

patrono, não atende ao comando judicial, a extinção do processo é medida 

que se impõe. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

mantida.”(TJ-DF - APC: 20141310008536 DF 0000827-03.2014.8.07.0017, 

Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 

10/12/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

16/12/2014 . Pág.: 389) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, ajuizada por BANCO HONDA S/A em face de RENATO DOS 

SANTOS ALVES, o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do 

CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 807522 Nr: 13994-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LUIZ MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/SP 257627, MÁRCIO PEREZ DE REZENDE - 

OAB:77460/SP, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - OAB:1113/MT

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 57/69, sem 

contrarrazões conforme certidão de fls. 77, em face de a sentença que 

julgou improcedente esta ação, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com nossas homenagens e cautelas 

de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 943760 Nr: 56726-97.2014.811.0041

 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 PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA FERNANDA NUNES 

EVANGELISTA - OAB:21016/O, José Lídio dos Santos Alves - 

OAB:20853-A/OAB-MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Protesta o autor às fls.88, pelo juízo de retratação nos termos do artigo 

485 § 7º do CPC, aduzindo que não há motivação para fixação da multa de 

10%, conforme consta às fls.85v., no entanto, não vislumbro em seus 

argumentos, motivo suficiente para alterá-la, portanto, mantenho-a.

Lançada a sentença (fls. 85/86) o autor apresentou Recurso de Apelação 

as fls. 88/91, sem contrarrazões ante a não formação do contraditório, 

desta feita encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, com nossas homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 850904 Nr: 53921-11.2013.811.0041

 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: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, 

ELENICE SOARES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE, MARITZZA FABIANE LIMA 

MARTINEZ DE SOUZA - OAB:711-B-PE, WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 123/126v, 

devidamente contrarrazoado as fls. 128/142, em face de a sentença (fls. 

120/121v) que julgou procedente este feito, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com nossas homenagens e 
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cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 748247 Nr: 45540-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOAQUIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Lançada a sentença (fls. 98/100) o autor apresentou Recurso de 

Apelação as fls. 109/113, sem contrarrazões ante a não formação do 

contraditório, desta feita encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 821817 Nr: 28005-72.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA, CECILIA 

VICTORAZZO LOUZADA, ANA LUISA TRABBOLD REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 166/169v, 

devidamente contrarrazoado as fls. 173/180, em face de a sentença (fls. 

162/163v) que julgou procedente este feito, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com nossas homenagens e 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1034069 Nr: 38675-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse sentido:“PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267, III, IV E VI, DO CPC. 

ABANDONO. 1. Quando o autor, mesmo depois de realizada a intimação 

pessoal e de seu patrono, não atende ao comando judicial, a extinção do 

processo é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mant ida. ” (TJ-DF -  APC:  20141310008536 DF 

0000827-03.2014.8.07.0017, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 

Data de Julgamento: 10/12/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 16/12/2014 . Pág.: 389) Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação Revisional, 

ajuizada por BANCO PAN S/A em face de CLAYTON RODRIGUES ALVES, 

o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do CPC.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de praxe.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1057655 Nr: 49840-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELY SIQUEIRA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, IVO PEREIRA - OAB:143801/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse sentido:“PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267, III, IV E VI, DO CPC. 

ABANDONO. 1. Quando o autor, mesmo depois de realizada a intimação 

pessoal e de seu patrono, não atende ao comando judicial, a extinção do 

processo é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mant ida. ” (TJ-DF -  APC:  20141310008536 DF 

0000827-03.2014.8.07.0017, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 

Data de Julgamento: 10/12/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 16/12/2014 . Pág.: 389) Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em 

face de NELY SIQUEIRA DE PINHO, o que faço com amparo legal no artigo 

485, inciso III, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 748853 Nr: 494-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SALVADOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIFRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 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/MT

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação de fls. 

139/148v teve seu provimento negado as fls. 161/167. O autor então 

apresentou embargos de declaração com efeito modificativo as fls. 

170/174, os quais foram rejeitados (fls.179/185v). O requerente interpôs 

Recurso Especial as fls. 188/194v, este teve seu seguimento negado as 

fls. 199/201v. Posteriormente o autor interpôs agravo contra a decisão 

que negou seguimento ao Recurso Especial e este não foi conhecido as 

fls. 217/219v.

Desta feita, considerando que a sentença mantida julgou improcedentes 

os pedidos, bem como suspendeu o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios pelo prazo de cinco anos, remetam-se os autos 

ao arquivo com as anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 904965 Nr: 33534-38.2014.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL AMORIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, PAULO CESAR DA ROSA GOES - 

OAB:4008, RODRIGO FRASSETO GÓES - OAB:OAB/MT 17981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em primeiro lugar, junte-se a petição PEA n° 1330497 de 31/08/2018 que 

encontra-se na capa dos autos.
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Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição PEA n° 

1330497, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Quanto ao pedido de baixa na restrição judicial inserida via Sistema 

Renajud, faço constar que não há determinação judicial nesse sentido.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 861972 Nr: 3284-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVAL ERONILDO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, EDUARDO CHALFIN - OAB:241.287, MARCELO 

TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63.440/MG, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:11065-A, PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:173.477, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, THIAGO 

MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto as 

fls. 400/405v foi desprovido as fls. 440/445, sendo mantida a sentença 

prolatada as fls. 387/394v.

Desta feita, considerando que a sentença julgou improcedentes os 

pedidos, bem como suspendeu o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios pelo prazo de cinco anos, remetam-se os autos 

ao arquivo com as anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1123462 Nr: 20234-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON PEDRO DA SILVA FILHO

 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.

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial que move 

BANCO HONDA S/A em face de EDILSON PEDRO DA SILVA FILHO.

Ademais, às fls. 60 manifesta-se o autor, requerendo o prazo de 30 dias, 

pra que possam ser dado o devido prosseguimento ao feito, o que 

indefiro, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do Art. 

313 do CPC, destaco ainda, que já transcorreu e muito o prazo pretendido.

Desta feita, intimo a instituição financeira, para que no prazo de 15 dias, 

cumpra conforme o despacho de fls. 56/57.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, concluso para extinção por 

manifesto desinteresse, ante o AR de fls. 66.

Outrossim, saliento que em caso de pedido protelatório, que não tenha o 

condão de solucionar a pendência acima, será aplicada a multa do artigo 

77, IV do CPC, em 20% do valor da causa em favor do Estado, bem como, 

o feito convertido em execução.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1033756 Nr: 38494-03.2015.811.0041

 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): FMR COMÉRCIO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA, DAYANA IZABEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação de fls. 

125/127 foi conhecido e desprovido as fls. 142/145v. O autor então 

apresentou Recurso Especial as fls. 148/161, o qual teve seu seguimento 

negado as fls.171/173. Posteriormente o autor interpôs agravo interno 

contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial e este não 

foi conhecido as fls. 182/185v.

Desta feita, considerando que a sentença mantida extinguiu a ação, 

remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1122629 Nr: 19888-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CHEIDA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B /MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 70/72 as partes apresentaram acordo, pleiteando por sua 

homologação e consequente extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA esta 

Ação de Execução por Título Extrajudicial o que faço com amparo legal no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 961730 Nr: 5551-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO MUNIZ JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:16.601/MT

 Vistos...

Compulsando os autos verifico que o Recurso de Apelação de fls. 

120/128v teve seu provimento negado as fls. 139/141v. O autor então 

apresentou Embargos de Declaração (fls. 144/144v e 148), os quais foram 

conhecidos para majorar os honorários advocatícios para R$ 7.000,00.

Desta feita, intimo as partes via DJE para querendo, manifestarem no 

prazo de 15 dias.

Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas necessárias.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 339353 Nr: 9973-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HOLANDA CAMPELO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT, MÔNICA GÓES CAMPELO - OAB:8735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Cobrança em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por José Holanda Campelo Junior em face de Banco 

Santander (Brasil) S/A.

Ante a interposição de recurso de apelação, o processo foi encaminhado 

ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde as partes 

protocolizaram o acordo de fls. 191/192, sendo este homologado às fls. 

196.

Intimo o causídico do autor para, no mesmo prazo acima, informar se o 

montante que seria pago em favor do autor já foi recebido.

Intimo os causídicos da instituição financeira, Henrique José Parada Simão 

e Elísia Helena de Melo Martini para, no prazo de 15 dias acostar aos autos 

a procuração que demonstra seus poderes para estar em juízo em nome 

do Banco.

Ademais, ante o pleito de fls. 201, nos termos do Provimento nº 68/2018 – 

CNJ e, em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o Banco Abn Amro Real, por meio de seu patrono (via DJE) 

para que se manifeste no prazo de 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome de PADILHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ: 

16.942.756/0001-90, AGÊNCIA Nº 4425, CONTA CORRENTE Nº 3877-6, 

BANCO SICOOB (756) e extinção do feito, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 355789 Nr: 26341-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIESEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11.096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Vistos, etc.

Inicialmente, devo salientar que a forma com que foi feita a manifestação 

de fls.320v, não encontra amparo legal, devendo ocorrer por meio de 

petição, regularmente protocolada, mesmo que tal ato ocorra por instrução 

de servidor.

Ante a manifestação de fls. 320 vº e evidente ERRO MATERIAL no que 

tange aos dados bancários constantes às fls. 317, parte final, razão pela 

qual CONSIGNO os dados bancários para liberação do alvará após o 

cumprimento do provimento nº 68/2018:

- PABLO JOSÉ MELATTI, CPF Nº 000.532.759-85, AGÊNCIA Nº 4043-6, 

CONTA CORRENTE Nº 12.159-2, BANCO DO BRASIL S/A (001) – fls. 304 

alínea “e” e fls. 320vº, poderes de fls. 42.

No mais, cumpra-se as intimações nos termos do provimento nº 68/2018, 

após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1091639 Nr: 6862-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 

LTDA ME, AIRTON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Intimação das Partes Requerida para contrarrazoar às fls. 219/220 , no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 931571 Nr: 50170-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO JUNIOR ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:

 Intimação da parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

25/46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 809801 Nr: 16287-78.2013.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Ante os termos da certidão de fls. 158, mister se faz a substituição do 

perito anteriormente nomeado.

De tal sorte, desconstituo a nomeação de fls. 115 e nomeio em seu lugar a 

perita LUCIANA DIAS CORRÊA, (Rua G, Ed. Caravelas, Apto 1.202, 

Bosque da Saúde - Telefones: 65-9.9602-7766 e 9.8103-7766, nesta 

cidade), para que proceda a necessária aferição da veracidade da 

assinatura lançada no contrato objeto desta ação, intimando-a para 

manifestar a sua concordância com os honorários periciais, já fixados em 

R$ 9.350,00 e depositados às fls. 139/140.

Proceda o SR. Gestor o contato telefônico com a expert e, estando em 

conformidade, desde já designo os trabalhos periciais para o dia 22 de 

outubro do ano em curso, às 14h00, para que a expert, bem assim a parte 

ré compareçam em juízo para a colheita do material gráfico.

Fixo o prazo de 15 dias para a conclusão dos trabalhos, intimando-se em 

seguida as partes para manifestação no prazo comum de 15 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 3875 Nr: 3208-91.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVAMAR BARBOSA DE ANDRADE, FARLEY 

GONÇALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - NÚCLEO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 226 de 728



CIVIL - OAB:

 Certifico e dou fé que a Instituição Financeira, intimada para juntar aos 

autos a matrícula atualizada do imóvel, quedou-se inerte, deixando, 

inclusive, transcorrer o prazo solicitado às fls. 194. Certifico, ainda, que 

em contato pessoal com o perito Gilmar Pinto Cabral, aos 10.10.2018, 

neste Secretraria, o mesmo ratificou a petição de fls. 196, confirmando o 

valor da proposta de honorários periciais de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Desta forma, ante o exposto, bem como, ante o contido no despacho de 

fls. 191, procedo a intimação do Banco Bradesco para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o pagamento dos honorários periciais, sob pena 

de bloqueio on line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1128353 Nr: 22319-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO ARMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

34/46.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783773 Nr: 37528-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Segue alvará conforme sentença de fls.182/183.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 832882 Nr: 38439-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LUIZ MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILÉIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:25.973/GO

 Vistos etc.

Segue alvará conforme sentença de fls.206/206v.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 772319 Nr: 25425-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO WEBER HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:OAB/MT 1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Segue alvará conforme sentença de fls.425/425v.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 707297 Nr: 985-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO PRIME S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Q. DE OLIVEIRA ME, CREUZA QUEIROZ DE 

OLIVEIRA

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Intimação do Banco para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

quanto ao pleito de fls. 90, bem como, dar o devido prosseguimento ao 

feito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 412278 Nr: 1728-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRBENE MARIA FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Nos termos da decisão de fls. 134, § 3º, intimo o credor para atualização 

do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 896224 Nr: 27166-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS TOMAS CASTANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMAS CASTANHA - 

OAB:4575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, MÔNICA FURTADO DE OLIVEIRA - 

OAB:16.755, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, Silvana Milene dos Santos - OAB:8.805/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto a impugnar fls. 130/135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1129205 Nr: 22678-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY ALDO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca do pleito de fls. 84/87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 793967 Nr: 271-49.2013.811.0041
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 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): CARLOS RINALDI, CARLOS ALEXANDRE 

RINALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação execução formulada por HSBC BANK BRASIL 

S/A em face de CARLOS RINALDI e CARLOS ALEXANDRE RINALDI, todos 

comprovados.

Em primeiro lugar, ante a manifestação de fls. 114/118, INTIMO o 

exequente para que se manifeste no prazo de 15 dias, quanto à 

manutenção do pleito de penhora do imóvel nº 6.927, haja vista trata-se de 

único bem (residencial), SALIENTANDO, que o prosseguimento dos atos 

expropriatórios ocorrerão por sua conta e risco e, ao fim confirmada essa 

situação fática (impenhorabilidade, se for o caso), deverá o Banco, 

suportar o ônus dessa constrição.

Outrossim, quanto ao valor bloqueado de R$849,11 (posição em 

02/10/2018) ante os dados apresentados às fls. 85, 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, considerando-se que o executado foi citado via edital, este deverá 

ser intimado da liveração dos valores, via DJE, nos termos do art. 257, 

inciso II do CPC/2015, para que se manifeste em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos para expedição do 

necessário Alvará em nome BANCO BRADESCO S/A, CNPJ Nº 

60.746.948/0001-12, CONTA CORRENTE Nº 1-9, AGÊNCIA Nº 4040 

(BANCO 237).

Sem prejuízo, deverá o credor trazer o cálculo atualizado da dívida em 15 

dias, assim como requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 806785 Nr: 13270-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUCAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:16.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Intimação da parte Autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca de fls. 89/90.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 288801 Nr: 9387-89.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PESSOA - OAB:6734 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) 

DIAS, manifestarem-se acerca do laudo pericial às fls. 245/250.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1225924 Nr: 13439-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, IRENE 

GOMES DA SILVA, SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Intimação da parte Autora para se manifestar da Impugnação de fls. 

19/22, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1075591 Nr: 57769-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 874692 Nr: 13191-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RIEDIGER, ROVENA RIEDIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 

261.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da cetidão de fls. 60, bem como o pleito de fls. 62, 

devolva-se a missiva ao Juízo de origem com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1257641 Nr: 23547-70.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 228 de 728



 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS SEVERO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 119, bem como o pleito de fls. 121 em 

regular impulso oficial procedo a busca do endereço atualizado do 

executado via Sistema Infojud, ocasião em que se chegou a um endereço 

em Alta Floresta (extrato em anexo).

Desta feita, devolva-se a missiva ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1225370 Nr: 13263-03.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COMERCIAL INVESTIMENT TRUST DO BRASIL 

S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUBÉLIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 

HOFLING - OAB:73.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

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, expeçam-se mandados de citação e demais atos conforme 

deprecado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1257465 Nr: 23479-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS CASSIANO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

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, expeçam-se mandados de citação e demais atos conforme 

deprecado ao endereço indicado às fls. 108.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1203912 Nr: 5913-61.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ALTRÃO, ANTONIO ALTRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a juntada dos documentos de fls. 22/38, cumpra-se valendo a cópia 

da deprecada de mandado.

Insta consignar que o comprovante de pagamento de diligências 

encontra-se acostado às fls. 37/38.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826081 Nr: 32033-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que as partes apresentaram acordo às fls. 126/130, pleiteando 

por sua homologação e consequente extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA esta 

Ação de Execução de Título Extrajudicial o que faço com amparo legal no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, procedo a baixa do RENAJUD inserido às fls. 77.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 429921 Nr: 10920-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 89, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Quanto ao pedido de baixa na restrição judicial inserida via Sistema 

Renajud, faço constar que não há determinação judicial nesse sentido.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 716037 Nr: 10153-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -ME, 

GLEDSON IURIS ANHAIA, VANESSA GARCIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de G. V. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, 

GLEDSON IURIS ANHAIA e VANESSA GARCIA MARTINS todos 

qualificados nos autos em referência.
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O Banco exequente requereu a extinção do feito ante a integral quitação 

da dívida, conforme se vê às fls. 86.

Pois bem.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da execução, assim, ante a quitação integral da dívida, a extinção 

é a medida que se impõe.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação formulada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de G. V. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, 

GLEDSON IURIS ANHAIA e VANESSA GARCIA MARTINS, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 348159 Nr: 18575-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVAL NEPONUCENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonathan Washington da Costa 

Oliveira - OAB:13953/MT, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARQUES 

SILVEIRA - OAB:20.333, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - 

OAB:20334/A, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A, EGBERTO 

HERNANDES BLANCO - OAB:89.457/SP

 Procedo à intimação das partes para, NO PRAZO COMUM DE 15 

(QUINZE)DIAS, manifestarem-se acerca do Laudo Pericial de fls. 152/154.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 332929 Nr: 3720-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚLEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

GRUPO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA PEDROSA GONÇALVES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 Procedo à intimação das partes para, NO PRAZO COMUM DE 15 

(QUINZE)DIAS, manifestarem-se acerca do Laudo Pericial de fls. 118/119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 68859 Nr: 769-44.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO GONTIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:341167/SP, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Fundo de 

Investimento dizendo que só houve uma intimação para em seguida 

ocorrer a extinção, sem intimação pessoal do credor, não havendo 

motivação para aplicação da multa.

É o relatório necessário.

Inicialmente tenho que a pretensão do Embargante é mera rediscussão da 

matéria, estando explicitada a razão da extinção e da aplicação da multa, 

inclusive, com intimação pessoal de fls.252, com intimação às fls.254, 

quanto a possibilidade de extinção e fixação da multa em 08/2018.

Assim, não havendo omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, 

não há de se falar em modificação da sentença atacada, posto o 

abandono do feito.

Desta feita REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações devidas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018692-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

CESAR AUGUSTO TERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA (REQUERIDO)

IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018692-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS REQUERIDO: IGOR XAVIER 

ARMENIO PEREIRA Vistos etc. Ante os termos da certidão Id. 13909248, 

intimo a parte autora, por meio de publicação desta decisão no DJe, para 

promover o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de outubro de 

2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008781-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCUS DAMASCENO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 8 7 8 1 - 5 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO MARCUS 

DAMASCENO DA COSTA Verifiquei que as custas inciais foram 

recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... Não conheço da emenda de IDs 

15019138 e 15019209, já que o instrumento de protesto só é admitido 

depois de frustradas as tentativas de notificação pessoal do devedor, o 

que não ocorreu no caso em tela, uma vez que a entrega da notificação 

extrajudicial não pode ser efetivada devido ao motivo “NÃO PROCURADO”. 

Nesse sentido: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO - PROTESTO EFETIVADO VIA EDITAL - IRREGULARIDADE - 

ENDEREÇO CONHECIDO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - 

NECESSIDADE - MORA - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - 

EXTINÇÃO DO FEITO. O que importa para a constituição em mora é a 

entrega da carta pelo Cartório de Títulos e Documentos e o recebimento do 

aviso no endereço do devedor, não se exigindo sua assinatura no referido 

AR. Contudo, se foi lançado protesto do título, por edital, sendo conhecido 

o endereço do devedor, não resta comprovada a efetiva constituição em 

mora do devedor, o que revela a ausência de preenchimento dos 

pressupostos de constituição válida do processo, sendo, desse modo, 

imperativa a extinção do processo. Voto Vencido: APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS 

PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - Não é obrigatória a notificação 

pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta sua entrega no 

endereço declarado em contrato para se estabelecer a mora. 2 - A 

notificação, por edital, do protesto do título, para o fim de constituição em 

mora do devedor, é válida, desde que frustrada a tentativa de notificação 

pessoal do devedor.” (Número do processo: AI 10045130041945001 MG. 

Relator (a): Otávio Portes. Data do Julgamento: 24/04/2014. Órgão 

Julgador: Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL. Data da Publicação: 

09/05/2014). Desta feita, considerando que ainda não há comprovação da 

constituição em mora do devedor, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial, corrigindo tal situação, sob pena de extinção. 
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Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029442-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE JONAS BETIM CORREA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029442-92.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: FELIPE JONAS 

BETIM CORREA DA COSTA Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... PRIMEIRAMENTE, o escritório que 

emite a inicial usa letras diminutas, o que com certeza dificulta a este 

Magistrado a leitura do seu conteúdo e o mesmo deverá ocorrer com 

outros operadores do direito, principalmente a parte contrária, cujo 

comportamento já foi observado e intimado para corrigir, no entanto, não 

altera esse comportamento, o que demonstra que ainda desconhece a 

nova dinâmica do CPC., em que todos são partes interessadas na melhor 

distribuição do direito, cooperando entre si, sendo salutar a mudança, com 

fito de evitar novos transtornos. O mesmo ocorre quanto ao valor da 

causa, o que doravante será determinada a emenda, recolhimento de 

custas complementares, mas no caso de sentença os honorários serão 

fixados de acordo com o valor primário, já que cabe ao causídico seu 

lançamento. Recebo a emenda a inicial IDs: 13767189 e 13767198. Da 

análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento da diligencia 

para o senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o requerente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT 

PALIO, placa: NUG-8225 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a 

Secretaria de Estado de Fazenda, bem como o pleito de inclusão da 

presente busca e apreensão no RENAVAM, por meio do sistema 

RENAJUD. 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, 17 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015183-58.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015183-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA Verificado pela 

estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. 

Vistos. Intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Citem-se os executados, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagarem o débito em 

03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de 

Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-os, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a 

possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de setembro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013517-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013517-90.2016.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

PRIMOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

Vistos etc... Ante a interposição do Recurso de Apelação de Id: 14816315, 

em face de a sentença que extinguiu este feito (Id: 4635093), 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de setembro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015532-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

JULIANO FERNANDES DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015532-32.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A, BANCO J. 

SAFRA S.A EXECUTADO: UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP, 

JULIANO FERNANDES DOS SANTOS SILVA Vistos etc... Na decisão de Id: 

3009772 foi determinada a citação dos executados para efetuarem o 

pagamento da dívida. Nas tentativas de citação os Oficiais de Justiça não 

obtiveram êxito, razão pela qual, o Banco pleiteou pela citação por hora 

certa do executado Juliano, que é também o representante legal da 

empresa executada. Por sua vez, a empresa compareceu por meio da 

petição de Id: 10018578 informando que se encontra em recuperação 

judicial, autos código 1145175, pugnando pela suspensão do feito, bem 

como pela abstenção de realização da penhora sobre os bens indicados 

na inicial. Pois bem. É evidente que a finalidade da recuperação judicial é 

que a Empresa promova a sua reorganização e obtenha o fôlego 

necessário para se reerguer, todavia, ao ver deste Magistrado, se a 

presente ação (execução) continuasse neste Juízo Especializado, os 

devedores poderiam ver frustrado o objetivo da recuperação judicial (em 

trâmite no Juízo Universal), em prejuízo, em última análise, da comunhão 

dos credores. Ademais, considerando-se que o colendo Superior Tribunal 

de Justiça possui firme entendimento jurisprudencial no sentido de que 

compete ao Juízo universal da recuperação judicial/falimentar decidir 

sobre atos executivos ou constritivos dos bens de sociedade em 

recuperação e/ou falência e, com o fito de evitar eventuais tumultos e 

confusão processual a declinação da competência é a medida que se 

impõe. Vejamos a mais abalizada jurisprudência pátria sobre o assunto: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS IMÓVEIS. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CREDOR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

DEVEDORA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEDE EM QUE 

OBSTADA, EXPRESSAMENTE, A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS 

IMÓVEIS EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. BENS ESSENCIAIS AO 

EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO 

DA REINTEGRAÇÃO, SOB PENA DE SE INVIABILIZAR A RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS E CONSTRITIVAS. ANÁLISE. 

COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO 

STJ. 1. A Lei nº. 9.514/97, diploma que, dentre outras providências, 

instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, garante ao credor fiduciário 

o direito de ser imitido na posse do bem, inclusive liminarmente, 

assegurando-se o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do 

imóvel. 2. Entretanto, encontrando-se a devedora fiduciária em 

recuperação judicial, e havendo expressa decisão proferida no Juízo em 

que se processa a recuperação, impedindo a consolidação dos bens 

imóveis gravados com alienação fiduciária, nas mãos da instituição 

financeira credora, impõe-se a cassação da decisão concessiva da 

liminar de reintegração de posse alusiva aos bens, sob pena de tumulto e 

confusão processual. 3. Malgrado a norma do parágrafo 3º do artigo 49 

da Lei nº. 11.101/05 excepcione da recuperação judicial os credores 

titulares da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis, revela-se 

descabida a concessão de medida liminar de reintegração de posse que 

inviabiliza o exercício das atividades da empresa e frustra, por completo, a 

recuperação judicial que lhe foi concedida, notadamente se deferida 

dentro do prazo de suspensão a que alude a norma do §4º do artigo 6º do 

referido diploma. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme 

entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao Juízo universal 

da recuperação judicial decidir sobre atos executivos ou constritivos dos 

bens de sociedade em recuperação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0637.17.002027-4/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2018, publicação da súmula em 

09/03/2018) TJMT. CONFLITO DE COMPETÊNCIA, RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS EM GARANTIA POR 

CESSÃO FIDUCIÁRIA - JUÍZO ACERCA DA ESSECIABILIDADE OU NÃO DO 

BEM, ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - CONFLITO PROCEDENTE. A competência do juízo da 

Recuperação Judicial se dá pela atração de todas as causas conexas 

capazes de atingir o patrimônio da recuperanda, ainda que versem sobre 

créditos extraconcursais, pois o exame da essencialidade ou não do bem 

ao funcionamento da empresa deve ser feito pelo juízo que reúne todas as 

informações sobe a real situação dos bens da empresa. Esta foi a 

orientação jurídica traçada pelo STJ no julgamento do Edcl nos Edcl no CC 

1 2 8 . 6 1 8 / M T .  R e l a t o r  M i n i s t r o  L u i s  F e l i p e  S a l o m ã o . 

(RAI.n.1006435-97.2017.8.11.0000 - Relatora NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE - NÃO 

CONFIGURAÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE - ATOS 
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EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA EMPRESA - COMPETÊNCIA - 

JUÍZO UNIVERSAL EM QUE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO - HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Verificado do caderno 

processual que a matéria trazida no recurso não foi apreciada 

anteriormente, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade. 

Conforme entendimento do STJ, é do juízo em que se processa a 

recuperação judicial, a competência para exercer o controle sobre atos 

executórios determinados contra o patrimônio da recuperanda, 

evitando-se que tais atos possam prejudicar o cumprimento do plano de 

recuperação (REsp 149.641/PR). Conquanto se verifique que o crédito 

exequendo seja posterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, 

não há que se falar na necessidade de habilitação de crédito, devendo a 

execução prosseguir no juízo de origem. Entretanto, o juízo universal deve 

exercer o controle sobre os atos constritivos de patrimônio, aquilatando a 

essencialidade do bem à atividade empresarial. Não é devida a majoração 

dos honorários de sucumbência no caso de agravo de instrumento, 

quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de 1º 

grau que os tenha fixado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0699.12.002390-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos 

Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2018, publicação da 

súmula em 15/03/2018) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE Deferido o processamento do pedido de recuperação 

judicial, ficam suspensas, ressalvadas as hipóteses legais, as ações e 

execuções ajuizadas em desfavor do devedor, permanecendo os 

respectivos autos em processamento perante o Juízo para o qual foram 

originariamente distribuídos. Inteligência do art. 6º c/c art. 52, inciso III, 

ambos da Lei nº 11.101/05. v.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA - JUÍZO UNIVERSAL - A jurisprudência 

do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a prorrogação do prazo de 

180 (cento e oitenta dias), previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 

"consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas 

pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela 

apresentado" (AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). - É necessário 

cautela na determinação de constrições. Não devem ser realizados atos 

que excluam parte do patrimônio do devedor, de forma individual, em cada 

uma das execuções promovidas em seu desfavor, sendo competente 

para tanto o juízo falimentar, sob pena de prejudicar a Recuperação 

Judicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.746341-2/049, 

Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 20/04/0018, publicação da súmula em 23/04/2018) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MASSA FALIDA - 

JUÍZO UNIVERSAL - FALENCIA - ARTIGO 76 DA LEI Nº 11.101/05 - 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA ADEQUADA - COMPETENCIA 

ABSOLUTA - PRECLUSÃO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA. - A 

competência do juízo da falência é absoluta e universal, devendo 

conhecer de todas as ações que envolvam o patrimônio da massa falida, 

ressalvadas as exceções previstas na própria Lei de Falências, nos 

termos do artigo 76 deste diploma legal. - As regras previstas na Lei nº 

11.101/05 são de ordem pública, na medida em que visam a preservar o 

interesse coletivo, não se sujeitando, pois, à preclusão. - Recurso não 

provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 

1.0686.13.011396-8/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 

06/04/2018) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos, com as nossas 

homenagens, ao nobre Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008707-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DAVID MORENO (ADVOGADO(A))

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENNEDY COLETI MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008707-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS REQUERIDO: KENNEDY COLETI MARQUES As 

guias relativas às custas iniciais destes autos foram arrecadadas, 

conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos etc... Em regular 

impulso oficial, procedo a pesquisa do atual endereço do requerido por 

meio do sistema Infojud, ocasião em que se confirmou o endereço descrito 

na exordial (extrato em anexo). No mais, defiro parcialmente o pleito de Id: 

14900830 no que tange ao bloqueio judicial sobre o bem objeto do contrato 

(extrato em anexo), indeferindo o pedido de sobrestamento da ação, ante 

a ausência de previsão legal e em celebração ao princípio da celeridade 

processual. Desta feita, INTIMO o requerente para, em 15 dias promover 

ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Após, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação, 

a ser cumprido no endereço: Rua Projetada, Nº 23, Quadra 38, casa 18, 

Bairro: Santa Amália, nesta cidade, salientando que deve o Oficial de 

Justiça certificar detidamente seus atos. Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de setembro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019945-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DA SILVA (AUTOR(A))

JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019945-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LUZINETE DA SILVA RÉU: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc... Ante a 

interposição do Recurso de Apelação de Id: 12527322, devidamente 

contrarrazoado no Id: 13598689 em face de a sentença que julgou 

improcedente este feito (Id: 12338912), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens 

e cautelas de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017630-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017630-53.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR Vistos etc... Ante a 

interposição do Recurso de Apelação de Id: 13975984, em face de a 

sentença que extinguiu este feito (Id: 13657330), encaminhem-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 
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2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014166-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA JOSE FONTES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014166-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: LUCIANA JOSE FONTES FERREIRA Vistos. Tendo em vista a 

inércia da parte requerente quanto ao cumprimento do despacho de Id. 

13680556, inclusive trazendo aos autos recurso de apelação de processo 

diverso, conforme vislumbra-se ao Id 14132768, fica evidente o 

desinteresse do autos ao cumprimento da demanda, assim devolva-se a 

missiva ao Juízo de origem com as nossas homenagens, procedendo-se 

às baixas e anotações necessárias neste Juízo, com fulcro no artigo 393 

da CNGC. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018686-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIES TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018686-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: ARIES TRANSPORTES LTDA - ME As guias 

relativas às custas iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme 

averiguado pela assessoria do juízo. Vistos etc... Tratam-se os autos de 

ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A em 

face de ARIES TRANSPORTES LTDA. A liminar foi deferida na decisão de 

Id: 14318721, sendo efetivamente cumprida em 09 de outubro de 2018, 

conforme auto de busca e apreensão de Id: 15879440, com citação da 

requerida na mesma oportunidade. Na petição de Id: 15870110 a requerida 

compareceu aos autos pleiteando pela restituição do bem, em razão da 

purgação da mora efetuada aos 10 de outubro de 2018, conforme se 

infere do comprovante de Id: 15870113 do valor pleiteado na inicial, e 

constante na planilha apresentada. Desta feita, ante a tempestividade da 

purgação da mora, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE O MANDADO DE 

RESTITUIÇÃO, o qual poderá ser cumprido pelo oficial de justiça 

plantonista, caso necessário. Para tanto, intimo a requerida para acostar 

aos autos o comprovante de depósito de diligência imediatamente, para 

fins de cumprimento do mandado de restituição. Intimo, ainda, a Instituição 

Financeira para, em 15 dias depositar o valor referente às diligências 

complementares efetuadas e descritas na certidão de Id: 15880041. Em 

caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para adotar as medidas 

cabíveis para recebimento de seu crédito. No mais, aguarde-se o prazo 

para contestação, e em havendo, intime-se o requerente para 

manifestar-se no prazo legal, bem como, indicar os dados bancários para 

posterior expedição do alvará judicial. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de outubro 

de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034537-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA BISPO PEREIRA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034537-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CAMILA BISPO PEREIRA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc... Do 

exame dos autos, observo que a autora ajuizou esta ação objetivando a 

cobrança de indenização de seguro obrigatório – DPVAT, sendo a ação 

distribuída em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Há de 

se ter em vista que, além de a parte inserida no polo passivo não ser uma 

instituição financeira, já que subordinada a regulamentação da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), tem-se que, consoante 

fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da 

competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de 

natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o 

posicionamento há muito sedimentado pelo E. TJMT: “CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FEITOS GERAIS E NÃO DO ESPECIALIZADO 

EM DIREITO BANCÁRIO - DISCUSSÃO QUE NÃO SE REFERE A CONTRATO 

FIRMADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DISCUSSÃO DE NATUREZA 

EMINENTEMENTE CIVIL - CONFLITO PROCEDENTE. O DPVAT exibe a 

qualidade de seguro obrigatório de responsabilidade civil e, portanto, a 

competência é da Vara de Feitos Gerais. (TJMT - CC 67372/2009, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/10/2009, Publicado no 

DJE 12/11/2009). Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela não 

possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido neste 

sentido, relativo à revisão ou discussão acerca de cláusulas contratuais, 

mas sim a relação civil entre as partes, declino a minha competência para 

processar e julgar este feito e determino a remessa dos autos ao Cartório 

Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis 

desta Capital, com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034531-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

SIMIAO DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034531-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SIMIAO DIAS DE MOURA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc... Do 

exame dos autos, observo que o autor ajuizou esta ação objetivando a 

cobrança de indenização de seguro obrigatório – DPVAT, sendo a ação 

distribuída em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Há de 

se ter em vista que, além de a parte inserida no polo passivo não ser uma 

instituição financeira, já que subordinada a regulamentação da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), tem-se que, consoante 

fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da 

competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de 

natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o 

posicionamento há muito sedimentado pelo E. TJMT: “CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FEITOS GERAIS E NÃO DO ESPECIALIZADO 

EM DIREITO BANCÁRIO - DISCUSSÃO QUE NÃO SE REFERE A CONTRATO 

FIRMADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DISCUSSÃO DE NATUREZA 

EMINENTEMENTE CIVIL - CONFLITO PROCEDENTE. O DPVAT exibe a 

qualidade de seguro obrigatório de responsabilidade civil e, portanto, a 

competência é da Vara de Feitos Gerais. (TJMT - CC 67372/2009, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/10/2009, Publicado no 

DJE 12/11/2009). Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela não 

possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido neste 

sentido, relativo à revisão ou discussão acerca de cláusulas contratuais, 

mas sim a relação civil entre as partes, declino a minha competência para 
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processar e julgar este feito e determino a remessa dos autos ao Cartório 

Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis 

desta Capital, com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 11 

de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021920-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLY REGINA DE AGUIAR VICENTE (RÉU)

A M CLIMATIZACAO LTDA - ME (RÉU)

ANDERSON DA SILVA VICENTE (RÉU)

IRACEMA DE AGUIAR VICENTE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021920-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: A 

M CLIMATIZACAO LTDA - ME, MARCELLY REGINA DE AGUIAR VICENTE, 

IRACEMA DE AGUIAR VICENTE, ANDERSON DA SILVA VICENTE As guias 

relativas às custas iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme 

averiguado pela assessoria do juízo. Vistos etc... Defiro o pedido de 

busca dos atuais endereços dos requeridos, procedendo por meio do 

sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extratos em anexo). Desta 

feita, expeça-se mandado para citação da requerida Iracema, a ser 

cumprido no endereço: Avenida Brasil, Nº 120, Bairro: Ribeirão da Ponte, 

nesta cidade. Outrossim, expeça-se carta precatória com prazo de 120 

dias, visando a citação dos requeridos, a ser cumprida nos endereços: 

Avenida das Sibipirunas, Nº 581, Bairro: Jardim Celeste e Avenida dos 

Jacarandás, Nº 2602, Sala 02, Bairro: Setor Industrial Sul, ambos na 

cidade de Sinop-MT. Para tanto, intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Outrossim, intimo o requerente para recolher 

as custas de distribuição da missiva, bem como o valor relativo a 

diligência, comprovando nos autos mediante petição no prazo de 15 dias, 

para posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio 

da celeridade processual, tudo sob pena de extinção do feito por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro 

de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021864-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI (ADVOGADO(A))

FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021864-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): FERMAT INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PERFIS LTDA RÉU: BANCO SAFRA S A Vistos etc... Relata 

a autora que foi procurada pelo Banco Safra no final do ano de 2015 para 

oferecer seus serviços bancários, o que foi aceito pela requerente com a 

promessa de que as cobranças de tarifas bancárias somente ocorreriam 

após o início da movimentação da conta. Apesar da abertura da conta, 

alega que nunca houve qualquer movimentação na referida, sempre 

constando saldo zero e nenhum registro de lançamento de débito ou 

crédito. Porém, inesperadamente, na data de 14/05/2017 recebeu 

correspondência da Serasa informando que se encontrava negativada em 

razão de débitos junto ao Banco Safra no valor de R$ 13.411,36 referente 

ao contrato nº 00025606 2022228843, vencido em 02/05/2017, o que 

ensejou a interposição desta ação declaratória de inexistência de débito 

c/c reparação por danos morais e materiais e repetição de indébito. Assim, 

na decisão de Id: 14415634, a autora foi intimada para emendar a inicial 

quanto ao pedido revisional, sob pena de redistribuição da ação, porém, 

quedou-se silente, restando somente o fato da prestação de serviço 

inadequada e danos morais derivados. Desta feita, em que pese ser o 

requerido instituição financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do 

art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das 

Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza 

eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas 

Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o posicionamento do E. 

TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO 

BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA 

EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria 

em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de indenização 

por repetição de indébito, a competência para o processamento é da Vara 

Cível”. (CC 59318/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – 

ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO 

PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da 

contenda.” (TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; 

Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste 

modo, ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza 

tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo 

à revisão ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas 

das Varas Cíveis desta Capital com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013701-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREW ISRAEL TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013701-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ANDREW ISRAEL TAVARES As guias relativas às custas 

iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela 

assessoria do juízo. Vistos etc... Verifica-se dos autos que o veículo não 

foi localizado até o momento, assim como o requerido. Na petição de Id: 

1410901 a instituição financeira pleiteou pelo bloqueio de circulação deste 

por meio do sistema Renajud, ocasião em que se vislumbrou que o mesmo 

se encontra em nome de terceiro. Assim, intimo a instituição financeira 

para se manifestar em 15 dias, requerendo o que entender de direito. 

Salienta-se que após o retorno, o feito será convertido em execução. 

Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000187-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NALDINO ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 235 de 728



ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000187-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: NALDINO ALVES FERREIRA Vistos etc... Verifica-se dos 

autos que o veículo não foi localizado até o momento, assim como o 

requerido. Na petição de Id: 14910016 a instituição financeira pleiteou pelo 

bloqueio de circulação deste por meio do sistema Renajud, ocasião em que 

se vislumbrou que o mesmo se encontra em nome de terceiro. Assim, 

intimo a instituição financeira para se manifestar em 15 dias, requerendo o 

que entender de direito. Salienta-se que após o retorno, o feito será 

convertido em execução. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038293-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO DA SILVA PEREIRA NETO (REQUERIDO)

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Alvará 

Judicial Vistos, etc. Ante o cumprimento do Provimento nº 68/2018 – CNJ, 

procedo à expedição de alvará em nome de ADVOCACIA ANTÔNIO 

SAMUEL DA SILVEIRA – C.N.P.J. 03.451.345/0001-50, AGÊNCIA Nº 

0191-0 – CONTA Nº 120.366/5– BANCO DO BRASIL S/A (001). Após, em 

nada requerendo no prazo legal, ARQUIVEM-SE os autos com as 

formalidades de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018 Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030013-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI (EXECUTADO)

LUIS CESAR KAWASAKI (EXECUTADO)

KAWASAKI VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030013-29.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: KAWASAKI VEICULOS LTDA - ME, LUIS CESAR 

KAWASAKI, CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI Vistos etc... O Banco 

ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de 

Kawasaki Veículos Ltda-ME, Luis Cesar Kawasaki e Cristian Kelle Marinho 

Kawasaki, informando na exordial que a empresa se encontra em 

recuperação judicial. Desta feita, em consulta ao sistema PJE verifica-se 

que realmente tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca da Capital, sob 

o nº1032852-61.2017.8.11.0041 a ação de recuperação judicial. Pois bem. 

É evidente que a finalidade da recuperação judicial é que a Empresa 

promova a sua reorganização e obtenha o fôlego necessário para se 

reerguer, todavia, ao ver deste Magistrado, se a presente ação 

(execução) continuasse neste Juízo Especializado, os devedores 

poderiam ver frustrado o objetivo da recuperação judicial (em trâmite no 

Juízo Universal), em prejuízo, em última análise, da comunhão dos 

credores. Ademais, considerando-se que o colendo Superior Tribunal de 

Justiça possui firme entendimento jurisprudencial no sentido de que 

compete ao Juízo universal da recuperação judicial/falimentar decidir 

sobre atos executivos ou constritivos dos bens de sociedade em 

recuperação e/ou falência e, com o fito de evitar eventuais tumultos e 

confusão processual a declinação da competência é a medida que se 

impõe. Vejamos a mais abalizada jurisprudência pátria sobre o assunto: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS IMÓVEIS. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CREDOR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

DEVEDORA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEDE EM QUE 

OBSTADA, EXPRESSAMENTE, A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS 

IMÓVEIS EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. BENS ESSENCIAIS AO 

EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO 

DA REINTEGRAÇÃO, SOB PENA DE SE INVIABILIZAR A RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS E CONSTRITIVAS. ANÁLISE. 

COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO 

STJ. 1. A Lei nº. 9.514/97, diploma que, dentre outras providências, 

instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, garante ao credor fiduciário 

o direito de ser imitido na posse do bem, inclusive liminarmente, 

assegurando-se o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do 

imóvel. 2. Entretanto, encontrando-se a devedora fiduciária em 

recuperação judicial, e havendo expressa decisão proferida no Juízo em 

que se processa a recuperação, impedindo a consolidação dos bens 

imóveis gravados com alienação fiduciária, nas mãos da instituição 

financeira credora, impõe-se a cassação da decisão concessiva da 

liminar de reintegração de posse alusiva aos bens, sob pena de tumulto e 

confusão processual. 3. Malgrado a norma do parágrafo 3º do artigo 49 

da Lei nº. 11.101/05 excepcione da recuperação judicial os credores 

titulares da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis, revela-se 

descabida a concessão de medida liminar de reintegração de posse que 

inviabiliza o exercício das atividades da empresa e frustra, por completo, a 

recuperação judicial que lhe foi concedida, notadamente se deferida 

dentro do prazo de suspensão a que alude a norma do §4º do artigo 6º do 

referido diploma. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme 

entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao Juízo universal 

da recuperação judicial decidir sobre atos executivos ou constritivos dos 

bens de sociedade em recuperação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0637.17.002027-4/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2018, publicação da súmula em 

09/03/2018) TJMT. CONFLITO DE COMPETÊNCIA, RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS EM GARANTIA POR 

CESSÃO FIDUCIÁRIA - JUÍZO ACERCA DA ESSECIABILIDADE OU NÃO DO 

BEM, ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - CONFLITO PROCEDENTE. A competência do juízo da 

Recuperação Judicial se dá pela atração de todas as causas conexas 

capazes de atingir o patrimônio da recuperanda, ainda que versem sobre 

créditos extraconcursais, pois o exame da essencialidade ou não do bem 

ao funcionamento da empresa deve ser feito pelo juízo que reúne todas as 

informações sobe a real situação dos bens da empresa. Esta foi a 

orientação jurídica traçada pelo STJ no julgamento do Edcl nos Edcl no CC 

1 2 8 . 6 1 8 / M T .  R e l a t o r  M i n i s t r o  L u i s  F e l i p e  S a l o m ã o . 

(RAI.n.1006435-97.2017.8.11.0000 - Relatora NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE - NÃO 

CONFIGURAÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE - ATOS 

EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA EMPRESA - COMPETÊNCIA - 

JUÍZO UNIVERSAL EM QUE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO - HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Verificado do caderno 

processual que a matéria trazida no recurso não foi apreciada 

anteriormente, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade. 

Conforme entendimento do STJ, é do juízo em que se processa a 

recuperação judicial, a competência para exercer o controle sobre atos 

executórios determinados contra o patrimônio da recuperanda, 

evitando-se que tais atos possam prejudicar o cumprimento do plano de 

recuperação (REsp 149.641/PR). Conquanto se verifique que o crédito 

exequendo seja posterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, 

não há que se falar na necessidade de habilitação de crédito, devendo a 

execução prosseguir no juízo de origem. Entretanto, o juízo universal deve 

exercer o controle sobre os atos constritivos de patrimônio, aquilatando a 

essencialidade do bem à atividade empresarial. Não é devida a majoração 

dos honorários de sucumbência no caso de agravo de instrumento, 

quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de 1º 

grau que os tenha fixado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0699.12.002390-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos 

Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2018, publicação da 

súmula em 15/03/2018) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE Deferido o processamento do pedido de recuperação 

judicial, ficam suspensas, ressalvadas as hipóteses legais, as ações e 
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execuções ajuizadas em desfavor do devedor, permanecendo os 

respectivos autos em processamento perante o Juízo para o qual foram 

originariamente distribuídos. Inteligência do art. 6º c/c art. 52, inciso III, 

ambos da Lei nº 11.101/05. v.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA - JUÍZO UNIVERSAL - A jurisprudência 

do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a prorrogação do prazo de 

180 (cento e oitenta dias), previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 

"consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas 

pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela 

apresentado" (AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). - É necessário 

cautela na determinação de constrições. Não devem ser realizados atos 

que excluam parte do patrimônio do devedor, de forma individual, em cada 

uma das execuções promovidas em seu desfavor, sendo competente 

para tanto o juízo falimentar, sob pena de prejudicar a Recuperação 

Judicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.746341-2/049, 

Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 20/04/0018, publicação da súmula em 23/04/2018) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MASSA FALIDA - 

JUÍZO UNIVERSAL - FALENCIA - ARTIGO 76 DA LEI Nº 11.101/05 - 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA ADEQUADA - COMPETENCIA 

ABSOLUTA - PRECLUSÃO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA. - A 

competência do juízo da falência é absoluta e universal, devendo 

conhecer de todas as ações que envolvam o patrimônio da massa falida, 

ressalvadas as exceções previstas na própria Lei de Falências, nos 

termos do artigo 76 deste diploma legal. - As regras previstas na Lei nº 

11.101/05 são de ordem pública, na medida em que visam a preservar o 

interesse coletivo, não se sujeitando, pois, à preclusão. - Recurso não 

provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 

1.0686.13.011396-8/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 

06/04/2018) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos, com as nossas 

homenagens, ao nobre Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028605-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C.A RODRIGUES JUNIOR PRESTADORA DE SERVICO - ME (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028605-03.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: C.A RODRIGUES JUNIOR PRESTADORA DE SERVICO - ME, 

CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR Verifiquei que as custas iniciais 

foram recolhidas. - Paulo Vistos... Citem-se os executados, expedindo-se 

o mandado de citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, 

sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 

829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 

15251214. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Quanto ao pleito de 

expedição de certidão de distribuição do feito, com a finalidade de registro 

nos cartórios de bens, faço constar que o exequente deve diligenciar 

junto à secretaria do juízo. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031746-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MARSARO (EXECUTADO)

CLAUDIO MARSSARO ALIMENTOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031746-30.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: CLAUDIO MARSSARO ALIMENTOS EIRELI - EPP, CLAUDIO 

MARSARO Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo 

Vistos... Intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 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. Citem-se os executados, expedindo-se 

o mandado de citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, 

sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 

829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Indefiro o 

requerimento concernente em inserção do nome dos 

requeridos/executados no rol “dos maus pagadores”, ante a inexistência 

de comprovação que tal procedimento não foi realizado pelo credor. Defiro 

as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 

de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030484-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE QUEIROZ FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030484-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: JOSE DE QUEIROZ FILHO Verificado pela estagiária Anne M. 

33024 que as custas foram devidamente recolhidas Vistos. Intimo a parte 

requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 
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Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Conforme o disposto no art. 

701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se o requerido, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do 

pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031228-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

SIDNEI COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031228-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: LOTE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, SIDNEI COSTA Verificado pela 

estagiária Anne M. 3324 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, via correio com aviso de recebimento, 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 na carta que, no caso de pronto pagamento, ficarão os 

devedores dispensados do pagamento de custas processuais. Citem-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009850-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA (RÉU)

IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009850-62.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA - EPP, LUCILENE MALDONADO 

TEIXEIRA Vistos etc... Da análise dos autos constata-se que a dívida das 

requeridas é decorrente da Cédula de Crédito bancário de n.º 

B50733122-0 (Contrato Mãe), oriundo dos borderôs de descontos de 

números: B50733201-4, B60730130-7, B50734243-5, B50734325-3, 

B60730240-0, referente à Antecipação de Recebíveis de titularidade da 

requerida. No entanto, ante a ausência de juntada do borderô de desconto 

n° B50734243-5, intimo a parte autora para, no prazo de 15 dias sanar tal 

pendência, sob pena de desconsideração do pedido em relação a este 

borderô. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012930-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Sebastião Manoel Pinto Filho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIOMAR TEIXEIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012930-34.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO MERCANTIL DO BRASIL 

SA RÉU: CELIOMAR TEIXEIRA SILVA As guias relativas às custas iniciais 

destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria 

do juízo. Vistos etc... Não obstante o pleito de Id: 14643712, em regular 

impulso oficial, procedo a pesquisa do atual endereço do requerido por 

meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato em anexo). 

Desta feita, INTIMO o requerente para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Após, expeça-se mandado 

de citação, a ser cumprido no endereço: Rua Candido Mariano, Nº 112, 

Edifício Maria Joaquina, Apto 203, nesta cidade. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de setembro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019238-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEITE ARIANA CARLOS CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019238-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: KEITE ARIANA CARLOS CANDIDO As guias relativas às 

custas iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado 

pela assessoria do juízo. Vistos etc... Não obstante o pleito de Id: 

14233475, em regular impulso oficial, procedo a pesquisa do atual 

endereço da requerida por meio do sistema Infojud, ocasião em que não 

obtive êxito (extrato em anexo). Desta feita, em celebração ao princípio da 
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celeridade processual, proceda-se a citação editalícia, nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins. Tudo cumprido, 

concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de setembro de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028516-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (EXECUTADO)

JOILDO SOARES DE ANDRADE (EXECUTADO)

ALICE MASSAKO ENDO CUNHA (EXECUTADO)

ROSEMERI CONSTANTINI (EXECUTADO)

MANOEL PADILHA DA CUNHA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028516-14.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA, JOILDO SOARES DE 

ANDRADE, ROSEMERI CONSTANTINI, MANOEL PADILHA DA CUNHA 

JUNIOR, ALICE MASSAKO ENDO CUNHA As guias relativas às custas 

iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela 

assessoria do juízo. Vistos etc... Em regular impulso oficial, procedo a 

busca de endereços dos executados que ainda não foram citados, por 

meio do sistema Infojud, ocasião em que não obtive êxito apenas quanto à 

executada Rosemeri (extratos em anexo). Assim, expeça-se mandado de 

citação e demais atos quanto aos executados Complexx, Rosemeri e 

Joildo, a ser cumprido no endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, Nº 2.300, 6º andar, Edifício Tapajós, Bairro: Bosque da Saúde, 

nesta cidade. Outrossim, expeça-se mandado de citação e demais atos 

quanto ao executado Manoel, a ser cumprido no endereço: Rua dos 

Muricis, Nº 133, Condomínio Aphaville, Bairro: Jardim Itália, nesta cidade. 

Desta feita, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 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, sob pena de extinção do feito. 

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de setembro de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007632-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (EXECUTADO)

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007632-61.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: FRANKLIN DELBEM ALMEIDA, THAIS CLAUDIA 

GASPARETO DA SILVA ALMEIDA As guias relativas às custas iniciais 

destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria 

do juízo. Vistos etc... Os executados foram devidamente citados por hora 

certa, como se vê na certidão de Id: 9966609. Não obstante o teor da 

petição de Id: 13073097 vislumbra-se que não foi apontada nenhuma 

irregularidade na formação do presente feito, devendo este, portanto, ter 

regular prosseguimento. Na petição de Id: 12934513 o exequente pugnou 

pela tentativa de localização de ativos financeiros dos executados, via 

sistema BACENJUD. 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 ao exequente, desta feita, defiro o referido 

pleito e, procedo à realização da penhora via BACENJUD. 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, não obstante a regra do artigo 854 

do Código de Processo Civil. Com efeito, considerando que a busca de 

ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou 

valores ínfimos (R$ 25,01), procedo ao desbloqueio do referido valor. No 

mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor. De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo). Com efeito, vislumbra-se a existência de 

diversas anotações em nome dos executados em cartórios do Estado de 

Mato Grosso (extratos em anexo). Desta feita, com fulcro no princípio da 

razoabilidade e, em razão da quantidade de matrículas e demais 

averbações para serem impressas por este Juízo, intimo o exequente para 

que traga aos autos as necessárias certidões dos cartórios mencionados 

no extrato em anexo, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito 

por manifesto desinteresse. Transcorrido, em caso de silêncio, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030952-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030952-09.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS Verifiquei que 

as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Trata-se de Ação de 

Execução por Título Executivo Extrajudicial que havia sido distribuída 

erroneamente a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual determinou a 

redistribuição do feito. Era o que me cabia relatar, passo a análise da 

exordial. Intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 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 
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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. Cite-se o executado, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob 

pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato à penhora do bem indicado 

na exordial e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-o, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a 

possibilidade do executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 

30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, 

poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 

nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003618-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UGO RODOLPHO BANDEIRA GOMES (REQUERIDO)

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 3 6 1 8 - 9 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: UGO 

RODOLPHO BANDEIRA GOMES Vistos etc... Inicialmente, tenho que o 

autor ingressou com Embargos de Declaração no ID.15718935, em face de 

a interlocutória, que deferiu a liminar, no entanto, determinou a 

permanência do bem na Comarca até regular citação com transcorrer do 

prazo para purgação da mora, alegando que se encontra em 

descompasso com a Lei. É o relatório. Primeiramente, devo salientar que 

S.M.J., o juiz está vinculado aos Códigos, Leis mas principalmente, a 

Constituição. Se isso não bastasse os declaratórios em comento, visa 

rediscutir matéria clara dispostas e fundamentada, portanto, se a parte 

entende de forma diversa, deve utilizar dos recursos próprios, não 

havendo obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, mas mero 

descontentamento, que poderá receber guarida por meio de RAI. Desta 

feita, mantenho integralmente a decisão atacada, em nome do princípio do 

contraditório, do devido processo legal, além do que, apesar da Lei firmar 

que o bem passa a integrar o patrimônio do credor, cinco dias após o 

cumprimento da liminar, não quer dizer, que o legislador abriu mão da 

obrigatoriedade da parte contraria ser citada, para o transcurso do prazo 

de 05 dias, para purga. Desta feita, mantenho a decisão atacada. E M E N 

T Abusca E apreensão – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 

911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA comarca ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA PAGAMENTO 

DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não incorre em erro a 

decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar 

de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua 

venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O 

prazo da execução da liminar tem início após a citação. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017) No mais, tratam-se 

os autos de ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de UGO RODOLPHO 

BANDEIRA GOMES. A liminar foi deferida na decisão de Id: 15115181, 

sendo efetivamente cumprida em 09 de outubro de 2018, conforme auto 

de busca e apreensão de Id: 15823686, com citação do requerido na 

mesma oportunidade. Na petição de Id: 15889557 o requerido compareceu 

aos autos pleiteando pela restituição do bem, em razão da purgação da 

mora efetuada aos 11 de outubro de 2018, conforme se infere do 

comprovante de Id: 15889579 do valor pleiteado na inicial, e constante na 

planilha apresentada. Desta feita, ante a tempestividade da purgação da 

mora, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE O MANDADO DE RESTITUIÇÃO, o qual 

poderá ser cumprido pelo oficial de justiça plantonista, caso necessário. 

Para tanto, intimo o requerido para acostar aos autos o comprovante de 

depósito de diligência imediatamente, para fins de cumprimento do 

mandado de restituição. No mais, aguarde-se o prazo para contestação, e 

em havendo, intime-se o requerente para manifestar-se no prazo legal, 

bem como, indicar os dados bancários para posterior expedição do alvará 

judicial. Por derradeiro, não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e 

Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para 

que realize a necessária vinculação do montante depositado, conforme 

comprovante de Id: 15889579 para posterior liberação de alvará judicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000484-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS PEREIRA DE MORAES (EXECUTADO)

GENERINO VAGNER FILHO (EXECUTADO)

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO (ADVOGADO(A))

MPM PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Considerando-se o EFEITO SUSPENSIVO concedido aos embargos 

associados, INTIMO o credor para que se manifeste, no prazo de 15 dias, 

sobre a garantia complementar FAMPE/SEBRAE consignada no item 5 do 

contrato nº 2015000230/0, contido no anexo III (ID nº4580261 - Pág. 1/2). 

Com a manifestação nos autos, venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023886-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

FERNANDO FILIPIN LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023886-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

LILIAN TRANSPORTES EIRELI - ME, FERNANDO FILIPIN LOPES Verificado 

pela estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente 

recolhidas. Vistos. Cumpra-se a intelocutória ID.14575255, citando os 

requeridos. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007148-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

E.B DE CAMARGO SERVICOS - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo. Outrossim, intimo o embargado, por meio de publicação, via 

DJE, para impugnação no prazo de em 15 dias. Havendo arguição de 

preliminares e/ou juntada de novos documentos, intime-se o embargante 

para manifestação no mesmo prazo. Sem prejuízo, consigno que a 

audiência de conciliação será agendada oportunamente. Cumpra-se. 

Cuiabá, 11 de outubro de 2018 Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014549-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLINA MARIA DE MAGALHAES DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Ante a juntada do extrato de guias recolhidas em anexo, cumpra-se a 

decisão contida no ID nº11171242 - Pág. 1/2. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017465-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

CLEIDINEIA AZEVEDO SELVATICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017465-06.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: CLEIDINEIA AZEVEDO SELVATICO Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR fundada no Dec.-Lei 

911/69, ajuizada por ITAPEVA II MULTICARTEIRA – FIDC - NP (Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A) em face de CLEIDINEIA 

AZEVEDO SELVÁTICO, todos qualificados nos autos em referência, 

visando à apreensão do veículo GM Agile, placa NUG0914, conforme 

descrito na exordial, diante de a constituição em mora da ré quanto ao 

inadimplemento do ajustado no contrato de financiamento celebrado com 

cláusula de alienação fiduciária, pleiteando pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

do réu em custas e honorários de advogado. Atribuiu à causa o valor de 

R$ 17.811,85 e acostou os documentos Id. 8007968 a 8008010. A liminar 

foi deferida no Id. 9887403 e cumprida no Id. 10261298. A ré foi citada (Id. 

10261336) e por meio da petição Id. 10223388 pleiteou pela 

reconsideração da decisão liminar, ao aduzir que havia apenas 01 

prestação em atraso, paga na oportunidade de forma atualizada. Na 

decisão Id. 10262277 foi determinada a imediata restituição do bem 

apreendido, sendo o respectivo mandado cumprido no Id. 10280211. 

Certidão Id. 14001521 de decurso do prazo sem contestação. É o relatório. 

Decido. Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 do CPC. Assim, por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, bem 

como em vista de a revelia da parte ré (Id. 14001521), com amparo legal 

no art. 355, I e II, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Prefacialmente, destaco quanto ao polo ativo que a ITAPEVA II 

MULTICARTEIRA – FIDC – NP pugnou na petição Id. 14697868 – Pág. 1, 

pela sua inclusão no polo ativo, ao anunciar a cessão de crédito ocorrida, 

como comprovado por meio do documento Id. 14697873 e 14697878. De 

tal sorte, determino a retificação do polo ativo, devendo constar, 

doravante, ITAPEVA II MULTICARTEIRA – FIDC – NP. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, na 

qual visa a parte autora a apreensão do veículo descrito na inicial, ante a 

mora da ré e o gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de 

financiamento. Observo que na peça vestibular, de 02/06/2017, anunciou 

a autora que se encontravam vencidas as prestações vencidas a partir de 

07/02/2017, todavia na planilha Id. 8007997 demonstrou que estaria em 

aberto apenas a de fevereiro, restando quitadas as demais e, instada a se 

manifestar a respeito, aduziu a requerente (Id. 8214082) que houve a 

renegociação do débito e que “com o pagamento de uma parcela do 

acordo, foi realizada a baixa das demais parcelas que estavam em atraso 

do contrato original. Entretanto, a requerida não cumpriu com o pagamento 

do restante das parcelas em atraso, tornando o debito ativo”. Por tais 

razões, foi concedida a liminar e, tão logo cumprida, demonstrou a 

requerida, por meio dos documentos Id. 10223396, o efetivo pagamento de 

todas as demais mensalidades vencidas desde a renegociação Id. 

8007971, a exceção apenas daquela vencida em 07/02/2017 e 

consignada nos autos, de forma atualizada, como se infere dos 

documentos Id. 10223390. Há de se destacar que, não obstante tenha 

sido a autora intimada da decisão 10262277, por meio de publicação no 

DJe de 17/10/2017, não se manifestou a respeito, tampouco recorreu da 

decisão que determinou a restituição do bem. De tal sorte, tenho como 

válido o pagamento na forma em que efetivado, sendo certo que, ao 

consignar nos autos a mensalidade em aberto, a parte requerida admitiu 

como verdadeira a existência do débito vencido e não pago à instituição 

financeira. Como consequência, a solução é extinção do processo com 

resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso I, do CPC. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECONHECIMENTO 

PEDIDO - DISPOSITIVO ALTERADO - RECURSO PROVIDO. - Na ação de 

busca e apreensão, a purga da mora equivale ao reconhecimento do 

pedido inicial e gera a extinção do processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 269, II, do Código de Processo Civil, impondo-se correção 

do dispositivo da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.026084-0/001, Relator(a): Des.(a) 

Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL) Ante ao exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, com amparo legal no artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE esta Ação de Busca e Apreensão ajuizada por, 

JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de 

ADRIANO MOREIRA FONSECA, ante o reconhecimento da parte ré quanto 

à procedência do pedido. Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

parcela em aberto, contudo suspendo-a por cinco anos, por se tratar de 

beneficiária da assistência judiciária. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de 

outubro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017544-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017544-19.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANTONIO JOSE 

DOS SANTOS As guias relativas às custas iniciais destes autos foram 

arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos etc... 
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Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação. Da análise dos autos 

vê-se que o veículo fora apreendido em 20 de agosto de 2018, sendo 

devolvido ao requerido conforme termo de devolução de Id: 15312746 em 

decorrência da quitação do pagamento para atualização do contrato. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de Id: 15047895 JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 

911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002247-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (RÉU)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002247-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VALERIANO CORREA 

DE MORAES RÉU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Trata-se de 

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por VALERIANO CORREA 

DE MORAES em face de BCV BANCO DE CREDITO, ambos qualificados 

nos autos em referência, na qual pleiteia o autor pela exibição de a cópia 

do contrato de financiamento efetuado junto ao Banco requerido, 

encerrado ou em curso, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, conforme pleiteado no prévio requerimento administrativo. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 e acostou documentos para 

amparar a ação. A liminar foi deferida no Id: 12295285, tendo sido o 

requerido citado conforme AR de Id: 14518454. Na contestação de Id: 

14251546 o requerido afirma que no ato da celebração, o requerente 

recebeu uma via do contrato, e que nunca se recusou a fornecer qualquer 

tipo de solicitação ao autor, além do que o requerente deveria ter solicitado 

os documentos de maneira administrativa, acostando aos autos os 

demonstrativos de débitos do autor, bem como os contratos firmados 

entre as partes. Por sua vez, o requerente impugnou a contestação no Id: 

15279715. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria dispensa a 

produção de outras provas, além de o requerimento da parte autora, com 

amparo legal no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Com relação à arguição do requerido de que o 

requerente deveria ter solicitado os documentos administrativamente, insta 

consignar que há nos autos prévio requerimento administrativo recebido 

por Jonatan Penaqui em 23/06/2017. Trata-se de ação cautelar de exibição 

de documentos, na qual pretende o autor que o Banco seja compelido a 

apresentar cópia do contrato de financiamento efetuado junto ao Banco 

requerido, encerrado ou em curso, bem como as contas gráficas dos 

empréstimos efetuados, conforme pleiteado no prévio requerimento 

administrativo. Cumpre ressaltar que inexiste controvérsia doutrinária ou 

jurisprudencial acerca de o direito dos consumidores das instituições 

financeiras em ter acesso aos contratos bancários, na forma pleiteada na 

inicial, consoante se infere do inc. III do artigo 399 do CPC, já que se trata 

de documentos comuns às partes. Desta feita, ante a juntada da 

documentação elencada pela requerente e sem impugnação específica 

quanto ao seu conteúdo, bem como tendo-se em vista sua manifestação 

de Id: 15279715, Pág. 2, 2º parágrafo, tenho por satisfeita a obrigação, 

porquanto inequívoco o direito do autor em ajuizar ação para obtenção 

deste, sendo a procedência do pedido medida que se impõe. Com relação 

aos honorários advocatícios, destaco que, não houve pretensão resistida, 

pois o requerido de pronto apresentou a documentação solicitada. 

Conquanto até então me posicionava no sentido de condenar a instituição 

financeira aos ônus sucumbenciais, mas, melhor examinando casos como 

este, em que o Banco não olvidou a determinação judicial, de pronto, aliado 

ao fato de que a obtenção de tais documentos, em tese, é de fácil acesso, 

passo, doravante, a não mais condenar a instituição financeira aos ônus 

sucumbenciais, por entender que não há resistência de sua parte à 

pretensão do autor. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o 

assunto: “CAUTELAR PREPARATÓRIA. EXIBIÇÃO DOCUMENTOS. 

APRESENTAÇÃO NO PRAZO DE DEFESA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. VOTO VENCIDO. Se em ação cautelar preparatória de 

exibição de documentos a parte ré apresenta a documentação solicitada 

no prazo para oposição da defesa, não há que se falar em condenação 

ao pagamento de custas e honorários à parte autora, tendo em vista o que 

preleciona o princípio da causalidade. Recurso provido. VV.: O 

reconhecimento do pedido importa na extinção do processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 269, II, do Código de Processo 

Civil, com a condenação do vencido ao pagamento das verbas 

sucumbenciais. (Des. Gutemberg da Mota e Silva).” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0024.07.538946-0/002, Rel. Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 19/01/2010, publicação da súmula em 05/02/2010) 

“AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO. DIREITO DE ACESSO À DOCUMENTAÇÃO QUE SE 

RECONHECE. INTERESSE PARA AGIR INCONTROVERSO. EXTINÇÃO 

INDEVIDA. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA 1ª OPORTUNIDADE. 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. HONORÁRIOS DA 

SUCUMBÊNCIA INEXISTENTES. 1 - O pedido administrativo para a exibição 

de documentos não é condição necessária e essencial à propositura da 

ação cautelar. 2 - Tratando-se de documentos comuns às partes, que 

refletem a relação jurídica existente entre elas, é dever da instituição 

financeira exibi-los para conferência e exame. 3 - Tendo em vista a 

ausência de prova de pedido administrativo antes do ingresso em juízo, e 

tendo a ré fornecido os documentos junto com a contestação, sem 

qualquer resistência, não há razão para condená-la ao pagamento de 

h o n o r á r i o s  a d v o c a t í c i o s ” .  ( T J M G  -  A p e l a ç ã o  C í v e l 

1.0439.10.004823-0/001, Rel. Des.(a) Francisco Kupidlowski, 13ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2011, publicação da súmula em 

18/07/2011) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação, determinando apenas 

que o réu proceda ao pagamento de 50% das custas processuais. 

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 

2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito (Autos nº 

1002247-98.2018).

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1017812-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

MARIA EDIMAURA CAXIAS CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017812-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA EDIMAURA 

CAXIAS CAMPOS RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

ajuizada por MARIA EDIMAURA CAXIAS CAMPOS em face de BV 

FINANCEIRA S/A, ambos qualificados nos autos em referência, na qual 

pleiteia a autora pela exibição da cópia do contrato de financiamento 

efetuado junto ao Banco requerido, encerrado ou em curso, bem como as 

contas gráficas dos empréstimos efetuados, conforme pleiteado no prévio 

requerimento administrativo. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 e 

acostou documentos para amparar a ação. A liminar foi deferida no Id: 

13859957, tendo sido o requerido citado conforme AR de Id: 14629183. Na 

contestação de Id: 14343916 o requerido alega carência da ação, bem 

como a inépcia da inicial ante a falta de interesse de agir, pois aduz que a 

autora não informou a lide principal e seu fundamento, pleiteando pelo 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 330, inciso I do CPC. Por sua 

vez, a requerente impugnou a contestação no Id: 14817285. É o relatório. 

Decido. Por observar que a matéria dispensa a produção de outras 

provas, além de o requerimento da parte autora, com amparo legal no 
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artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Com 

relação à preliminar suscitada, qual seja a carência da ação por faltar 

interesse de agir, cumpre ponderar que tal característica resulta da 

necessidade de que uma atividade jurisdicional se concretize e da 

adequação correta ao procedimento e provimento que se deseja. A 

respeito do assunto, ensina Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Gonçalves 

Nery (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil 

Extravagante e legislação em vigor, 7ª edição, art. 267, nota 13): "Existe 

interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para 

alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. [...] movendo a ação errada ou 

utilizando-se de procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe 

será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a 

inexistência de interesse processual". No caso dos autos, pretende a 

autora que sejam exibidos documentos inerentes à relação contratual 

existente entre requerente e a instituição financeira, sendo, portanto, 

forçoso o ingresso em juízo para a consecução de sua finalidade, já que é 

a todos assegurado o direito de ação, tornando-se infundada a alegação 

dos réus. Saliento que o autor não é obrigado a solucionar a controvérsia 

pela via administrativa, pois conforme inserto na Constituição Federal de 

1988, entre as garantias fundamentais (art. 5º, inciso XXXV), dispositivo 

que assegura a intervenção do Poder Judiciário para apreciação de lesão 

ou ameaça a direito da parte, visto que em se tratando de relação de 

consumo, esta intervenção encontra-se reforçada pelo inciso XXXII do art. 

5º da Carta Magna, e pelas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, entre as quais aquelas elencadas no art. 51 da Lei 

Consumerista. Posto isso, afasto a preliminar suscitada e passo ao exame 

de mérito. Impende ressaltar que devem prevalecer os princípios da boa-fé 

objetiva, da ampla informação e da transparência na relação entre 

consumidores e instituições de caráter financeiro, permitindo ao 

consumidor/autor ter acesso ao contrato, na forma pleiteada na exordial, 

consoante se infere do inciso III do artigo 399 do CPC. Desta feita, ante a 

juntada da documentação elencada pela requerente e sem impugnação 

específica quanto ao seu conteúdo, tenho por satisfeita a obrigação, 

porquanto inequívoco o direito da autora em ajuizar ação para obtenção 

deste, sendo a procedência do pedido medida que se impõe. Com relação 

aos honorários advocatícios, destaco que, não houve pretensão resistida, 

pois o requerido de pronto apresentou a documentação solicitada. 

Conquanto até então me posicionava no sentido de condenar a instituição 

financeira aos ônus sucumbenciais, mas, melhor examinando casos como 

este, em que o Banco não olvidou a determinação judicial, de pronto, aliado 

ao fato de que a obtenção de tais documentos, em tese, é de fácil acesso, 

passo, doravante, a não mais condenar a instituição financeira aos ônus 

sucumbenciais, por entender que não há resistência de sua parte à 

pretensão do autor. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o 

assunto: “CAUTELAR PREPARATÓRIA. EXIBIÇÃO DOCUMENTOS. 

APRESENTAÇÃO NO PRAZO DE DEFESA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. VOTO VENCIDO. Se em ação cautelar preparatória de 

exibição de documentos a parte ré apresenta a documentação solicitada 

no prazo para oposição da defesa, não há que se falar em condenação 

ao pagamento de custas e honorários à parte autora, tendo em vista o que 

preleciona o princípio da causalidade. Recurso provido. VV.: O 

reconhecimento do pedido importa na extinção do processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 269, II, do Código de Processo 

Civil, com a condenação do vencido ao pagamento das verbas 

sucumbenciais. (Des. Gutemberg da Mota e Silva).” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0024.07.538946-0/002, Rel. Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 19/01/2010, publicação da súmula em 05/02/2010) 

“AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO. DIREITO DE ACESSO À DOCUMENTAÇÃO QUE SE 

RECONHECE. INTERESSE PARA AGIR INCONTROVERSO. EXTINÇÃO 

INDEVIDA. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA 1ª OPORTUNIDADE. 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. HONORÁRIOS DA 

SUCUMBÊNCIA INEXISTENTES. 1 - O pedido administrativo para a exibição 

de documentos não é condição necessária e essencial à propositura da 

ação cautelar. 2 - Tratando-se de documentos comuns às partes, que 

refletem a relação jurídica existente entre elas, é dever da instituição 

financeira exibi-los para conferência e exame. 3 - Tendo em vista a 

ausência de prova de pedido administrativo antes do ingresso em juízo, e 

tendo a ré fornecido os documentos junto com a contestação, sem 

qualquer resistência, não há razão para condená-la ao pagamento de 

honorários advocatícios”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0439.10.004823-0/001, Rel. Des.(a) Francisco Kupidlowski, 13ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2011, publicação da súmula em 

18/07/2011) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação, determinando apenas 

que o réu proceda ao pagamento de 50% das custas processuais. 

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 

2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito (Autos nº 

1017812-05.2018).

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017465-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

CLEIDINEIA AZEVEDO SELVATICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017465-06.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: CLEIDINEIA AZEVEDO SELVATICO Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR fundada no Dec.-Lei 

911/69, ajuizada por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA – FIDC - NP (Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A) em face de CLEIDINEIA 

AZEVEDO SELVÁTICO, todos qualificados nos autos em referência, 

visando à apreensão do veículo GM Agile, placa NUG0914, conforme 

descrito na exordial, diante de a constituição em mora da ré quanto ao 

inadimplemento do ajustado no contrato de financiamento celebrado com 

cláusula de alienação fiduciária, pleiteando pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

do réu em custas e honorários de advogado. Atribuiu à causa o valor de 

R$ 17.811,85 e acostou os documentos Id. 8007968 a 8008010. A liminar 

foi deferida no Id. 9887403 e cumprida no Id. 10261298. A ré foi citada (Id. 

10261336) e por meio da petição Id. 10223388 pleiteou pela 

reconsideração da decisão liminar, ao aduzir que havia apenas 01 

prestação em atraso, paga na oportunidade de forma atualizada. Na 

decisão Id. 10262277 foi determinada a imediata restituição do bem 

apreendido, sendo o respectivo mandado cumprido no Id. 10280211. 

Certidão Id. 14001521 de decurso do prazo sem contestação. É o relatório. 

Decido. Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 do CPC. Assim, por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, bem 

como em vista de a revelia da parte ré (Id. 14001521), com amparo legal 

no art. 355, I e II, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Prefacialmente, destaco quanto ao polo ativo que a ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA – FIDC – NP pugnou na petição Id. 14697868 – Pág. 1, 

pela sua inclusão no polo ativo, ao anunciar a cessão de crédito ocorrida, 

como comprovado por meio do documento Id. 14697873 e 14697878. De 

tal sorte, determino a retificação do polo ativo, devendo constar, 

doravante, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA – FIDC – NP. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, 

na qual visa a parte autora a apreensão do veículo descrito na inicial, ante 

a mora da ré e o gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de 

financiamento. Observo que na peça vestibular, de 02/06/2017, anunciou 

a autora que se encontravam vencidas as prestações a partir de 

07/02/2017, todavia na planilha Id. 8007997 demonstrou que estaria em 

aberto apenas a de fevereiro, restando quitadas as anteriores e, instada a 

se manifestar a respeito, aduziu a requerente (Id. 8214082) que houve a 

renegociação do débito e que “com o pagamento de uma parcela do 

acordo, foi realizada a baixa das demais parcelas que estavam em atraso 

do contrato original. Entretanto, a requerida não cumpriu com o pagamento 

do restante das parcelas em atraso, tornando o debito ativo”. Por tais 

razões, foi concedida a liminar e, tão logo cumprida, demonstrou a 
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requerida, por meio dos documentos Id. 10223396, o efetivo pagamento de 

todas as demais mensalidades vencidas desde a renegociação Id. 

8007971, a exceção apenas daquela vencida em 07/02/2017 e 

consignada nos autos, de forma atualizada, como se infere dos 

documentos Id. 10223390. Há de se destacar que, não obstante tenha 

sido a autora intimada da decisão 10262277, por meio de publicação no 

DJe de 17/10/2017, não se manifestou a respeito, tampouco recorreu da 

decisão que determinou a restituição do bem. De tal sorte, tenho como 

válido o pagamento na forma em que efetivado, sendo certo que, ao 

consignar nos autos a mensalidade em aberto, a parte requerida admitiu 

como verdadeira a existência do débito vencido e não pago à instituição 

financeira. Como consequência, a solução é a extinção do processo com 

resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso I, do CPC. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECONHECIMENTO 

PEDIDO - DISPOSITIVO ALTERADO - RECURSO PROVIDO. - Na ação de 

busca e apreensão, a purga da mora equivale ao reconhecimento do 

pedido inicial e gera a extinção do processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 269, II, do Código de Processo Civil, impondo-se correção 

do dispositivo da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.026084-0/001, Relator(a): Des.(a) 

Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL) Ante ao exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, com amparo legal no artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE esta Ação de Busca e Apreensão ajuizada por, 

JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por ITAPEVA 

VII MULTICARTEIRA – FIDC - NP (Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A) em face de CLEIDINEIA AZEVEDO SELVÁTICO, ante o 

reconhecimento da parte ré quanto à procedência do pedido. Condeno a 

ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% do valor da parcela em aberto, contudo suspendo-a por cinco 

anos, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária. Transitada em 

julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034511-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER SOUZA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa, devendo corresponder 

a importância econômica pretendida pelo autor, ou seja, aquele da 

purgação de mora de R$ 37.635,68(trinta e sete mil, seiscentos e trinta e 

cinco reais e sessenta e oito centavos), nos termos do Decreto lei n. 

911/69. Intime-se o autor para retificar o valor dado a causa, no prazo de 

quinze dias, procedendo ao recolhimento da guia de distribuição, 

vinculando-a ao número único do processo E APRESENTAR O CONTRATO 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA anunciado na inicial, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10.10.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034493-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A A DE AQUINO - ME (RÉU)

ARONILDO ADILSON DE AQUINO (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034491-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TIAGO LEITE DE SOUZA (RÉU)

AMANDA GABRIELY PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

SUPERMERCADO BATE FORTTE LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033015-07.2018.8.11.0041

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:

MARIA DALVA DE ARAUJO PAELO (EXECUTADO)

TANIA MARIA MIRANDA PINHEIRO (EXECUTADO)

DENIZIA ROSA LIMA (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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005622-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSONN FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. 

Assim, deverá o autor cumprir determinação anterior no prazo legal, sob 

pena de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 11.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019023-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022420-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ESTEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O processo de conhecimento somente é enviado ao arquivo 

após encerrada a prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso em 

tela. Assim, deverá o autor cumprir determinação dos autos, no prazo 

legal, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

11.10.18
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023960-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDETTE DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre pagamento 

voluntário nos termos do artigo 523 do CPC. Em caso positivo diga o 

autor.Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a 

multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por 

cento) do valor do débito.Caso em que, defiro a penhora on line, devendo 

ser apresentado demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. 

Após, conclusos para efetivação.Havendo apresentação de impugnação 

da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de 

alegação unicamente, de excesso de execução certifique-se sobre 

apresentação de planilha devida com a especificação do valor que 

entende devido, pois em caso negativo será liminarmente 

rejeitada.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034346-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UDESON DE SOUZA LIMA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EMBARGADO)

 

Vistos, etc.Intime-se o autor para manifestar sobre certidão e após, 

conclusos.Cumpra-se

Intimação 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))

 

Deverá a Parte requerida manifestar sobre impugnação do valor 

penhorado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022653-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Vistos, etc.Adite-se o mandado no endereço declinado pelo autor e após, 

aguarde-se dez dias, para depósito de diligência. Em seguida, cumpra-se 

mandado.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019866-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR RAIMUNDO CONCEICAO (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, 11.10.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018736-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão do trânsito em 

julgado, juntando-as ao processo principal, certificando-se. Intimem-se as 

partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo requerido, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11.10.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033129-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (ADVOGADO(A))

LOURACIL VIEIRA DIAS GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (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, 11.10.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029041-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da comprovação de rendimento, mantenho o 

indeferimento da Justiça gratuita. devendo o autor recolher a guia de 

distribuição no prazo legal, como já determinado nos autos. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.10.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012925-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (EXECUTADO)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão acostada aos autos, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006630-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE BARROS E SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão acosta aos autos, e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014667-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MELO DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023700-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034722-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA LOBO PEREIRA LEITE (RÉU)

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (RÉU)

DIOGO CESAR BARROS ROCHA (RÉU)

MARIA APARECIDA BORGES DE BARROS ROCHA (RÉU)

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002892-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SIQUEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento do valor referente a 

distribuição da Carta Precatória , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034722-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA LOBO PEREIRA LEITE (RÉU)

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (RÉU)

DIOGO CESAR BARROS ROCHA (RÉU)

MARIA APARECIDA BORGES DE BARROS ROCHA (RÉU)

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030502-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EVANILDO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora juntar a guia de distribuição das custas e taxas 

judiciárias e seu respectivo comprovante de pagamento

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013700-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK DE LARA PINTO RIBEIRO (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010341-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE CERQUEIRA 29336929100 (EXECUTADO)

ANTONIO DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão de Decurso de Prazo 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037864-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER TOCANTINS MATOS (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134424 Nr: 24852-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINAS PÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, ERICA COSTA LIMA DE PAULA, 

JOÃO DE SOUZA LIMA, ADIEK SOUZA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:6624/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão parcialmente positiva do Sr. Meirinho, negativa quanto à citação 

dos executados ADIEK SOUZA DE PAULA e ERICA COSTA LIMA DE 

PAULA, 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.: 923395 Nr: 45452-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S. A., 

CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT

 NOTA A PARTE AUTORA : Fiaca a parte Autora intimada a comparecer no 

cartório do 2º ofício - rua Marechal Deodoro, 330, bairro Santa Helena 

para proceder o pagamento dos emolumentos, referente a 02 averbações 

de penhora, conforme comprova nos autos às fls. 146.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 782823 Nr: 36490-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:36833-A, CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Fica o impugnante BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO intimado para se manifestar sobre os Cálculos do Contador 

de fls. 217/222, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 805581 Nr: 12041-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, LEANDRO PERFECTO DE 

LAVOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:OAB/SP 178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado aos autos, no prazo Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1087480 Nr: 4947-35.2016.811.0041

 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): ISRAEL FERREIRA DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado aos autos, no prazo Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 786960 Nr: 40872-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RE USE INFORMATICA LTDA EPP, JANE MARIA 

SAES, AZOLFINA DE OLIVEIRA SAES, JOSE AGOSTINHO SAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIÚLA MÜLLER KOENIG - OAB:22.819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI 

- OAB:56.918, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado aos autos, no prazo Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1142366 Nr: 28454-25.2016.811.0041

 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): JUNÇÃO INCORPORADORA LTDA, DANIEL 

ERNESTO MORENO GARCIA, CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE 

MORENO GARCIA, TEODORO VILLAFANE MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14863 Nr: 898-73.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA, MARIA PERPETA DE FREITAS 

OLIVEIRA, VERA LÚCIA JARUDE ABBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAIR COUTO - OAB:3870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILAS LINO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 898-73.2001.811.0041, Protocolo 

14863, 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.: 806681 Nr: 13165-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA, MARIA PERPETA DE FREITAS 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILAS LINO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 13165-57.2013.811.0041, 

Protocolo 806681, 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): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1338544 Nr: 17450-20.2018.811.0041

 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: LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, 3L2M3V COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - 

ME, LÚCIA MARIA DE MESQUITA VERGANI, LEANDRO DE MESQUITA 

VERGANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA ROSA TREVISAN - 

OAB:15.426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Deverá a parte embargada IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A responder a ação no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 342336 Nr: 12552-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIETA LIMA DA SILVA, WLADIMIR 

BARROSO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRANCESCON 

BARROSO - OAB:24242, GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15.959/MT, 

MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - OAB:11896/MT

 Vistos, etc.

Homologo o acordo de fls.403/407 para surtir seus efeitos legais. 

Proceda-se a exclusão do executado Wladimir Barroso Damasceno do 

polo passivo da ação, com as anotações de praxe, prosseguindo o feito 

apenas em relação a executada Antonieta.

Após, deverá o credor apresnetar demonstrativo do débito remanescente 

e indicar bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 464482 Nr: 32382-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYRONE LEIGH ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre adequação do contrato no 

prazo legal. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 920873 Nr: 43978-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECY CONCEIÇAO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - OAB:17.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 Vistos, etc.

Em face da anuência do credor com o depósito de fl.42, tenho por 

satisfeita a obrigação, nada mais havendo o que se reclamar nos autos.

Expeça-se alvará e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118680 Nr: 18183-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 898594 Nr: 28786-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MIRANDA PITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não há como homologar acordo quando uma das partes não está 

represnetada por advogado nos autos e no acordo.

Entretanto, considerando que as partes fizeram composição amigável 

noticiado nos autos, tenho por satisfeita a obrigação, nada mais havendo 

a que reclamar.

Arquive-se o feito.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 90051 Nr: 501-68.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BCN S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPOL - COM. PROD. DE SEMENTES E 

CEREAIS LTDA, ANTONIO CHISOSTOMO DUARTE, EMILIO JOSE DE 

OLIVEIRA, Rosangela Maria de Paula Duarte, Marineuza Oliveira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Antonio Chisostomo Duarte, cpf 013.523.859-53; 

Dupol - Com. Prod. de Sementes e Cereais Ltda, CNPJ: 01319185000164; 

Emilio Jose de Oliveira, Cpf: 82564051804, Rg: 6790596 SSP; Marineuza 

Oliveira de Oliveira, cpf 826.872.188-04; Rosangela Maria de Paula Duarte, 

cpf 01352338553, rg 1466827 SSP-MG

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 90051 Nr: 501-68.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BCN S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPOL - COM. PROD. DE SEMENTES E 

CEREAIS LTDA, ANTONIO CHISOSTOMO DUARTE, EMILIO JOSE DE 

OLIVEIRA, Rosangela Maria de Paula Duarte, Marineuza Oliveira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 950861 Nr: 266-56.2015.811.0041

 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): SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME, FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA AO AUTOR: Fica o credor intimado para apresentar demonstrativo 

de débito atualizado com as verbas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 46160 Nr: 1163-17.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVEMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

BARCOS LTDA, SERGIO ROBERTO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, RODRIGO LANZI DE MORAES BORGES - 

OAB:6.626-B/MT

 NOTA AOS EXECUTADOS: Intimação dos executados na pessoa de seus 

Advogados Dr. Eduardo Horschutz Guimarães, OAB/MT n. 3.515, Dr. 

Rodrigo Lanzi de Moraes Borges, OAB/MT n. 6.626 B, e Dra. Janaina 

Pedroso Dias de Almeida, OAB/MT n. 6.910, acerca da penhora e 

avaliação formalizada do imóvel de matrícula n. 52.791 do 5º Ofício da 

Comarca de Cuiabá-MT, avaliado em 104.400,00 (cento e quatro mil e 

quatrocentos reais), para manifestação no prazo de lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 809459 Nr: 15940-45.2013.811.0041

 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): PECHINCHA COMÉRCIO, SERVIÇOS E 

MARKETING LTDA ME, HERMES FERREIRA DE MORAES FILHO, CLAUDINO 

ALEIXO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:13927

 NOTA AOS EXECUTADOS: Intimação dos executados na pessoa de sua 

Advogada Dra. Julia Ribeiro da Silva, OAB/MT n. 13.927, acerca da 

penhora formalizada às fls. 241 do imóvel de matrícula n. 29.251 do 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, bem como da nomeação 

do executado HERMES FERREIRA DE MORAES FILHO como depositário fiel 

do bem, para manifestação no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 942158 Nr: 55854-82.2014.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY KARLO DE A GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para providenciar a 

citação da parte requerida, por uma das formas de Lei, no prazo de cinco 

dias SEM PRORROGAÇÃO, 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.: 940079 Nr: 54611-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA USTULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT

 NOTA AO AUTOR: Fica o credor intimado para apresentar demonstrativo 

de débito atualizado com as verbas, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818871 Nr: 25160-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE CASTRILLON DO CARMO, ESPÓLIO DE EULER 

EMANOEL DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO 

BONSUCESSO S/A, BANCO RURAL S/A, BANCO BMG S/A, BANCO 

VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, ESIO OLIVEIRA D SOUZA FILHO - OAB:15.687/MT-A, 

JOSÉ ARNALDO JANSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:PR/42.277, NELSON WILLIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:11065-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 NOTA AO ADVOGADO: Deverá o Dr. Sérvio Túlio de Barcelos, inscrito na 

OAB n° 14.258-A, e DR José Arnaldo Janssen Nogueira OAB 79757, 

manifestaemr sobre o desarquivamento destes autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 959900 Nr: 4777-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MINAS NOVAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1265746 Nr: 26283-61.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:MT 15.462, PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - OAB:16822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - OAB:OAB/SP 

178.930

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Paulo Henrique Fanaia 

Viegas, inscrito na OAB/MT sob o n. 16.822, 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 relizada em 

21.08.2018, ainda não devolvido

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 463415 Nr: 31702-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, 

ELVIS ANTONIO KLAUK, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - OAB:OAB/SP 

178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTONIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:15462/MT, PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - 

OAB:16822/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Paulo Henrique Fanaia 

Viegas, inscrito na OAB/MT sob o n. 16.822, 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 relizada em 

21.08.2018, ainda não devolvido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 785700 Nr: 39569-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, PEDRO RONNY ARGERIN - OAB:4883/MS, 

RICARDO A. DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Eduardo Lopes Vieira 

Vidaurre, inscrito na OAB/MT sob o n. 12.750, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 

27.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 771808 Nr: 24892-47.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GARCIA DA COSTA

 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: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13.791/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

petição de fls. 276/288, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 5792 Nr: 4031-94.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELANIE DIANDRA DE LIMA - 

OAB:MT 20.907/O

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre cálculo do 

contador, acostado aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 834880 Nr: 40154-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA BATISTA DE OLIVEIRA

 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:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017418-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES (AUTOR(A))

ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11.10.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020136-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI STREJEVITCH (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.10.18

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001958-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (AUTOR(A))

JULIANO ALVES ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE URBANISMO S/A (RÉU)

BANCO ITAUBANK S.A (RÉU)

LUCIANA NAZIMA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Entendo indevido aplicar multa fixada, considerando que a 

comprovação da baixa da parcela se deu no prazo concedido por este 

Juízo, em dilação. Assim, a obrigação foi satisfeita nada mais havendo a 

reclamar nos autos. Portanto, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034656-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE APARECIDA RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa, devendo corresponder 

a importância econômica pretendida pelo autor, ou seja, aquele da 

purgação de mora de R$ 23.321,69(vinte e três mil, trezentos e vinte um 
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reais e sessenta e nove centavos), nos termos do Decreto lei n. 911/69. 

Intime-se o autor para retificar o valor dado a causa, no prazo de quinze 

dias, procedendo ao recolhimento da guia de distribuição, vinculando-a ao 

número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012952-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDELSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

WARLEN LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Itaú – Unibanco S/A., devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra 

Elidelson Rodrigues da Silva, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face da alienação fiduciária proveniente da Cédula de Crédito 

Bancário Operação de Financiamento para Aquisição de Veículo Contrato 

nº 30420-16984742, celebrado entre as partes e contido no id. Num. 

13185964). Alegou que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

pactuadas, deixando de pagar as prestações a partir da prestação de 

vencimento de 08/12/17, incorrendo em mora desde então. Requereu a 

concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência 

dos pedidos. Instruiu seu pedido com documentos de ids. Num. 13185900 - 

Pág. 5/Num. 13256642 - Pág. 4. Nos termos da decisão de id. Num. 

13275453 - Pág. 2 ação fora redistribuída para esta Vara Especializada de 

Direito Bancário. A liminar foi concedida no id. Num. 14245486 - Pág. 1 e 

cumprida no id. Num. 15316238 - Pág. 1/Num. 15316704 - Pág. 1. A parte 

requerida veio aos autos e juntou documentos nos ids. Num. 15146102 - 

Pág. 1/Num. 15146120 - Pág. 1 e apresentou resposta à ação no id. Num. 

15146134 - Pág. 1. Fez uma síntese da demanda e requereu incialmente a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pugnou pela extinção do 

processo em razão da perda do objeto da ação, tendo em vista que não 

existe mora, uma vez que a parcela questionada como em atraso está 

efetivamente paga. Requereu a restituição imediato o veiculo apreendido. 

Juntou documentos no id. Num. 15146140 - Pág. 1/Pág.2. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação (id. Num. 15824006 - Pág. 

1/Pág.19). Impugnou o pedido de justiça gratuita. Asseverou que a parte 

requerida está devidamente constituída em mora pois o pagamento de 

parte das parcelas vencidas, mantem a inadimplência contratual não se 

aplicando a revogação da mora. Rebateu sobre o pagamento avulso pós 

notificação onde foi realizada apenas a quitação da parcela e não a 

quitação do contrato. Esclareceu que as parcelas foram pagas após o 

ajuizamento da demanda, sendo que no momento da apreensão existiam 

parcelas inadimplentes. Sustentou sobre a liberdade de contratar e do 

pagamento da integralidade da dívida pendente nos termos da lei 10. 

931/2004. Asseverou sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor para o caso em tela e também da concessão da inversão do 

ônus da prova. Manifestou desinteresse para a realização de audiência de 

conciliação. Pugnou pela procedência da ação. Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação de Busca e Apreensão, contra Elidelson Rodrigues da 

Silva, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da 

alienação fiduciária proveniente da Cédula de Crédito Bancário Operação 

de Financiamento para Aquisição de Veículo Contrato nº 30420-16984742, 

celebrado entre as partes e contido no id. Num. 13185964) onde a parte 

requerida deixou de pagar a prestação de vencimento de 08/12/17. A 

parte requerida requereu a extinção do processo em razão da perda do 

objeto da ação, tendo em vista que não existe mora, uma vez que a 

parcela questionada como em atraso está efetivamente paga. Pugnou pela 

restituição imediato o veiculo apreendido. Compulsando os autos, 

verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando produção de 

provas em audiência ou pericial, pois se trata de matéria de direito e 

documental e estas já se encontram nos autos, razão pela qual, julgo 

antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil. 

Há impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita a parte requerida, 

considerando que não fez comprovação da necessidade, como 

apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou apresentação de sua 

declaração de renda, para aquilatar a necessidade. Assim, não cabe 

acolher a pretensão. Em síntese a parte requerida pretende a extinção do 

processo por perda do objeto da ação sob alegação que quitou a 

prestação vencida do contrato. Analisando o contrato firmado pelas 

partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil 

entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas 

com relação ao seu conteúdo. Verifica-se que as partes firmaram a 

Contrato de Financiamento nº 30420-16984742, (id. Num. 13185964), 

ofertando a parte requerida em alienação fiduciária o veículo especificado 

na inicial. Patente está à dívida como a inadimplência, razão pela qual, foi 

concedida a liminar para apreensão do bem. Nota-se, que não existe 

nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são 

claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. Em que pese 

à parte requerida sustentar que procedeu com o pagamento da prestação 

vencida anunciada na inicial, o mesmo já se encontrava constituído em 

mora, com as parcelas também subsequentes, logo, a quitação teria que 

ser realizada também em relação as demais, nos termos do art. 2°, 

parágrafo 2° do Decreto-Lei n. 911/69, com alterações da Lei n. 13.043/14. 

Neste sentido, os seguintes entendimentos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RESP. PARADIGMA Nº 

1.418.593-MS: PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NÃO 

AUTORIZA O COMANDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO, VISTO 

QUE COM TAL NÃO SE DÁ A PURGAÇÃO DA MORA. AGRAVO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70075083303, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 

09/10/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA; PURGAÇÃO INOCORRENTE. 

DEPÓSITO PARCIAL. A purga da mora, para os casos de contratos 

firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, deve ser realizada no prazo 

de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, 

cabendo ao devedor pagar a integralidade dos valores apresentados pelo 

credor na inicial da ação. Posição do STJ consubstanciada no acórdão 

paradigma - REsp. 1.418.593-MS, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC. 

Pagamento apenas das parcelas vencidas. Mora não purgada no caso 

concreto. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70065059461, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 02/06/2015). A alienação fiduciária, 

no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária 

constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa 

alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá 

em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a 

posse direta, na qualidade de depositário do bem. Deste modo, no 

momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor 

fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a 

ser o proprietário do mesmo. Assim, devida é aplicação do vencimento 

antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui 

falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a 

aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora 

com o pagamento das parcelas contratadas, o que restou evidenciado nos 

autos. Não há que se falar em restituição do veículo como pretendido pela 

parte requerida. 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. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução 

de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 

487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69. Declaro 

consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão 

liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte 

final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado, com prestação de contas 

em vinte dias, após a venda do bem. Oficie-se ao Detran comunicando que 

o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Deverá a parte autora 

providenciar a prestação de contas da venda do bem em 20 dias. 

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da 
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causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

11.10.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021436-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR SANTOS SILVA (AUTOR(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. José Júnior Santos Silva, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação De Revisão Contratual com Pedido Liminar 

contra Banco Pan S/A, requerendo os benefícios da justiça gratuita. 

Alegou que firmou com a requerida o contrato de financiamento (Cédula de 

Crédito Bancário n. 082925939), para a aquisição do automóvel noticiado 

na inicial, com financiamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 

consecutivas de R$ R$ 507,39 (Quinhentos e Sete Reais e Trinta e Nove 

Centavos), e que pretende a revisão contratual por serem os encargos 

abusivos e destoarem da legislação pátria vigente, devendo ser vedada a 

cobrança da capitalizada mensal e a ilegalidade constante dos encargos 

moratórios, visto a cobrança de Comissão de Permanência sob taxa 

futura, incerta e unilateralmente fixada, além de cumulada indevidamente 

com outros encargos. Em sede liminar postulou pela baixa de restrição 

cadastral e inversão do ônus da prova. Requereu a restituição dos 

valores ou alternativamente, a compensação sobre as prestações 

vincendas e a inversão do ônus da prova, bem como, a aplicação nas 

norma do Código de Defesa do Consumidor. Juntou documentos nos ids. 

Num. 14203754 - Pág. 1/ Num. 14203757 - Pág. 3. O feito fora redistribuído 

para esta Vara Especializada, nos termos da decisão de id. Num. 

14219739, em razão de ter sido distribuída neste juízo a ação de busca e 

apreensão foi distribuída em 11 de abril de 2018. A justiça gratuita foi 

negada, nos termos da decisão de id. Num. 14415562 - Pág. 1, razão pela 

qual a parte requerida pugnou pela sua concessão nos ids. Num. 

14859582 - Pág. 1/ Num. 14859592 - Pág. 4, e sendo deferido no id. Num. 

14875567 - Pág. 1. O Requerido apesar de citado deixou transcorrer o 

prazo assinalado sem apresentar resposta, conforme certidão de id. Num. 

15858732 - Pág. 1. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação De Revisão 

Contratual com Pedido Liminar contra Banco Pan S/A., requerendo os 

benefícios da justiça gratuita. Pretende a revisão contratual (Cédula de 

Crédito Bancário n. 082925939) requerendo que seja vedada a cobrança 

da capitalizada mensal e a ilegalidade constante dos encargos moratórios. 

Requereu concessão para excluir restrição cadastral e inversão do ônus 

da prova. Mais, a restituição dos valores ou alternativamente, a 

compensação sobre as prestações vincendas e a inversão do ônus da 

prova, bem como, a aplicação nas norma do Código de Defesa do 

Consumidor. O Requerido apesar de citado deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar resposta, razão pela qual, decreto sua revelia, 

sem aplicar seus efeitos absolutos, tendo em vista que a matéria discutida 

é de direito e cunho documental. Compulsando os autos, como as razões 

explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de 

provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e 

cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o 

processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo 

antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, cumpre destacar que as matérias objeto da 

presente ação já foram analisadas nos autos da Ação de Busca e 

Apreensão (Processo n. 1009503-92.2018.8.11.0041), que tramitou 

perante este mesmo juízo, com sentença proferida em 30/07/2018, nos 

seguintes termos: “Diante do exposto e considerando o que mais consta 

dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e 

Apreensão e ACOLHO em parte as pretensões com fundamento no que 

dispõe o artigo 487,I do Novo Código de Processo Civil c/c Decreto Lei n. 

911/69, para em caso de inadimplência incidir juros remuneratórios de 

2,60% a.m, juros de moratórios de 1% ao mês e multa de 2%(dois por 

cento). No mais, permanece o contrato como avençado. Declaro 

consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão 

liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte 

final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado, com prestação de contas 

em vinte dias, após a venda do bem”. Grifei e negritei. O referido processo 

está em grau de recurso. Portanto, já ocorreu julgamento material quanto 

ao exame dos encargos do contrato em questão, não podendo este Juízo 

analisar questões já dirimidas em outro processo com relação ao mesmo 

contrato. Salienta-se que a pretensão da presente demanda foi 

devidamente dirimida naquela ação, em relação os encargos da 

normalidade, à capitalização mensal e os encargos de inadimplência, 

ocorrendo assim a impossibilidade de discussão e julgamento de questões 

postas na mesma lide em outro processo já julgado, com o mesmo objeto: 

(Cédula de Crédito Bancário n. 082925939). Razão pela qual, deverá 

prevalecer o “decisum” ali posto e acima ditado, onde alterou apenas os 

encargos moratórios, mantendo os demais termos do contrato aqui 

questionado. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos 

autos, Julgo com Resolução de Mérito a presente Ação De Revisão 

Contratual com Pedido Liminar e NÃO ACOLHO a presente ação, com 

fundamento no artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil. 

Considerando que o autor é beneficiário da Justiça Gratuita, isento-o do 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025662-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FIEL ALVES (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 174637 Nr: 822-98.1991.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazendinha Agropecuária Ltda, Nelcidio 

Arantes Dias, WILSON CUNHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPEDES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Considerando o decurso de prazo requerido, manifeste o autor 

requerendo o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1070471 Nr: 55601-60.2015.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA SALVADOR TICIANEL

 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: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

PAULO SERGIO ALMEIDA GORAYEB - OAB:1315-E/MT

 apresente a parte autora, no prazo de 15 dias, contra razões ao recurso 

apresentado pela parte requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 423964 Nr: 8208-18.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:126504-SP

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 711037 Nr: 4045-58.2011.811.0041

 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): LISSANDRO HERLON FIDELIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:Réu(s): Lissandro Herlon Fidelis Silva, Cpf: 

30069655820, Rg: 327.522.628 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Oriente Tenuta, 138, Apto. 1803, Bairro: Consil, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Diante dessa consideração HOMOLOGO o valor do débito 

apresentado pelo Credor a fl. 91v, qual seja, R$259.822,29 (debito 

principal) e R$25.982,23 (honorários advocatícios), corrigidos até 

14/2/2018.

 Intime-se o Devedor para pagar os valores supracitados, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em 

tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de 

advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da 

efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por 

LISSANDRO HERLON FIDELIS SILVA, pelas razões expostas no petitório 

de fls. 87-89.

 Manifestação da parte exequente às fl. 91.

É o relato do necessário.

DECIDO:

A despeito da irresignação do impugnante/executado observo que os 

cálculos de ambas as partes foram elaborados segundo os parâmetros da 

sentença, com exceção da data final de atualização e o acréscimo dos 

honorários advocatícios.

 Diante dessa consideração HOMOLOGO o valor do débito apresentado 

pelo Credor a fl. 91v, qual seja, R$259.822,29 (debito principal) e 

R$25.982,23 (honorários advocatícios), corrigidos até 14/2/2018.

 Intime-se o Devedor para pagar os valores supracitados, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em 

tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de 

advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da 

efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Consigno que, em se tratando de devedor representado pela Defensoria 

Publica, já que citado por edital deve a intimação na fase de cumprimento 

de sentença acontecer por edital, nos moldes do art. 513, §2º, IV, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Angélica C. Teixeira Queiroz

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 138172 Nr: 22393-08.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIPAR BATERIAS E AUTO ELÉTRICA LTDA, 

GILBERTO FOIZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05 dais

Nome do intimando:Requerente: Banco Finasa s/a, CNPJ: 

57561615000104, brasileiro(a), , Endereço: Alameda Madeira, Nº 222, 12º 

Andar, Bairro: Alphaville Industrial, Cidade: Barueri-SP

Providência a ser adotada pela parte:INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR 

PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Angélica Cristina Teixeira Queiroz, tecnico 

Judicicário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 289664 Nr: 10369-06.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILSON FERNANDES SANCHES - 

OAB:9008, SANDRA ALVES - OAB:7.544/MT

 Certifico que não houve o pagamento dos honorarios de sucumbencia. 

Nesta oportunidade impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 897176 Nr: 27691-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SALUSTIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684/MT, SEVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Para as partes manifestarem sob o retorno dos autos no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 774321 Nr: 27516-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO PERES DA SILVA

 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 decorreu o prazo para o pagamento do debito. Nesta 

oportunidade, impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 
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requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 8704 Nr: 1501-20.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGB CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, MARIA DE 

LOURDES CASSIANO, JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4340-B

 Para o autor manifestar sobre o retorno dos autos no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 949192 Nr: 59819-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO RAMOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/O

 Considerando o decurso de prazo requerido, manifeste o autor 

requerendo o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115829 Nr: 16939-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEDIL BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILBERTO MALTZ 

SCHEIR, para devolução dos autos nº 16939-90.2016.811.0041, Protocolo 

1115829, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 816485 Nr: 22926-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N P DOS SANTOS FACTORING, NELSON 

PIERRY DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO DEPOSITOU DILIGÊNCIA PARA O 

OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O 

PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS 

TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1157147 Nr: 34728-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUTIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA - ME, DILMAR ANTONIO SCHUCK, HENRIQUE AUGUSTO SCHUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Dilmar Antonio Schuck, Cpf: 

15574474115, Rg: 226.215 Filiação: Ilga Maria Schuck, data de 

nascimento: 30/03/1947, brasileiro(a), casado(a), industrial, Endereço: Av. 

Hist. Rubens de Mendonça Nº 3000, Res. Verona, Apto 403-B, Bairro: 

Aclimatação, Cidade: Cuiabá-MT

Executados(as): Henrique Augusto Schuck, Cpf: 01920555188, Rg: 

04535203470 Filiação: , brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

empresario, Endereço: Rua Projetada, N°56, Apto. 403, Bl. B, Bairro: Jardim 

Aclimação, Cidade: Cuiabá-MT

Executados(as): Produtiva Projetos e Construções Ltda - Me, CNPJ: 

15686273000109, brasileiro(a), Endereço: Rua Filinto Muller Quadra 25 

Lote 09, Bairro: Jd Marajoara, Cidade: Varzea Grande-MT

Resumo da Inicial:A exeqüente é credora da importância liquida certa e 

exigível de R$ 54.025,10 (R$49.113,73, acrescida de honorários 

advocatícios: R$ 4.911,37), assegurada pela Cédula Bancária CCB 4780-3 

emitida em 11/12/2014, sendo que os executados não liquidaram a 

operação a partir da 5ª parcela que vencia em 10/5/2015, e planilha 

atualizada dos valores até 1/6/2018. Em virtude do inadimplemento dos ora 

executado-devedores em suas obrigações, apesar de inúmeras tentativas 

de recebimento amigável, resolveu o exeqüente propor a competente 

Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Nome e Cargo do digitador:Angélica Cristina Teixeira Queiroz, Técnico 

Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 400863 Nr: 33638-06.2009.811.0041

 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): BARBOSA DAVID & BARBOSA LTDA - EPP, 

RONE MARCIO BARBOSA DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONE MARCIO BARBOSA DAVID, Cpf: 

49609653120, brasileiro(a), Telefone 65-3634-3418. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Por força do contrato de empréstimo composição de 

dívida nº 97.341536.1, firmado em 13/02/2009, o exequente creditou em 

favor dos executados a importanca de R$90.101,42, para ser pago em 35 

parcelas mensais e sucessivas sendo a primeira parcela no dia 

13/03/2009 e as demais em igual dia dos meses subscequentes, 

acrescidas dos encargos livrementes pactuados. Ocorre que os 

executados descumpriram com o pactuado, deixando de eftuar os 

pagamentos desde a parcela nº 02/35 vencida em 13/04/2009 o que 

provocou automatica da avença e o vencimento antecipado de toda a 

dívida,

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 104.662,50 - Valor 

Atualizado: R$ 104.662,53 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DECISÃO Vistos.Considerando as inúmeras tentativas 

frustradas de localização dos Executados, como se verifica das certidões 

negativas acostadas aos autos, circunstancia que reflete na dispensa de 

esforços sem medida e recurso financeiro por parte do credor, causando 
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a impressão que os devedores tentam se ocultarem furtivamente de 

cumprir a obrigação (art. 813, II, do CPC). Diante disso, defiro o pedido do 

Exequente e determino o ARRESTO de valores online, via sistema 

BACENJUD, em contas dos Devedores, nos termos do art. 653, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$358.993,51 (fl. 112). Havendo 

sucesso no bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo 

executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP. 

Efetivado o ARRESTO, com ou sem sucesso, deverá ser promovida a 

CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela 

Secretaria, devendo a publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez 

que indisponível a publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo 

códex.Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos 

autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação 

(DJE) e certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar 

como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).Cientifique-se pessoalmente o 

Curador Especial para que tome conhecimento do feito e examine eventual 

existência de nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 22 de agosto 

de 2018JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angélica Cristina 

Teixeira Queiroz, digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 743137 Nr: 40086-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO SAMPAIO MOUSQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUTSCHE BANK AG - AMSTERDAM BRANCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571/MT, 

WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA NO PRAZO LEGAL MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 845578 Nr: 49254-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO DIAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA B. B. P. ESPÓSITO - 

OAB:4531

 CERTIFICO QUE, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1056213 Nr: 49210-89.2015.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA AUXILIADORA SANTANA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LETÍCIA AUXILIADORA SANTANA DE 

ARRUDA, Cpf: 02932467182, Rg: 2397127-4, Filiação: Brigida Maria Costa 

Marques Arruda e Benedito Santana de Arruda, data de nascimento: 

20/05/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), gerente. 

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 0 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: Por contrato de financiamento nº 20021414247 

celebrado entre as partes no dia 17/02/2014, o requerente concedeu ao 

requerido o valor liquido de R$10.000,00 que deveria ser pago em 36 

parcelas no valor de R$437,14, sendo a primeiora para 17/03/2014 e a 

última para o dia 17/02/2017, para aquisição de um veículo. ocorre, 

entretanto que o requerido não cumpriiu as obrigações voluntariamente 

pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 

17/06/2015.

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos. Analisando os autos observa-se a 

inércia do Exequente em apresentar o resumo da petição inicial – fl. 88, 

diante disso proceda a Serventia com a expedição do referido, contendo a 

síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação 

acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a publicação de 

que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.Realizada a citação por 

edital, o que deve estar demonstrado nos autos pela Secretaria, com a 

juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e certificado o lapso 

temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL 

o representante da Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (art. 72, 

II, do CPC).Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 19 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTAJUIZ 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, Angélica Cristina 

Teixeira Queiroz, digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 341183 Nr: 11529-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSMAR FRANCISCO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198/MT

 Certifico que conforme extrato extraido da conta única a importância que 

encontrava-se na conta única já foi levantada, conforme alvará de fls. 

240, encontrando-se a conta zerada.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 762765 Nr: 15309-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020/SP, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILDO DA MOTA, Cpf: 00419855599, 
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brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O autor celebrou contrato de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária registrado sob o nº 241035970, para ser 

restituido em 60 parcelas consoante instrumento contratual , para 

aquisição de um automóvel, meso contratualmente obrigado não cumpriu 

requerido o avençado no instrumento contratual, posto que não pagou 

desde a 4ª parcela vencida em 31/12/2011

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos.Diante das tentativas frustradas de 

citação pessoal dos Executados, nos termos dos artigos 256 e 257, 

ambos, do CPC, defiro a CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a síntese da 

inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer 

exclusivamente via DJE, vez que indisponível a publicação de que trata o 

inc. II, do art. 257, do mesmo códex.Realizada a citação por edital, o que 

deve estar demonstrado nos autos pela Secretaria, com a juntada da 

cópia da pagina da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis, 

desde já NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (art. 72, II, do 

CPC).Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se.

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, Angélica Cristina 

Teixeira Queiroz, digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 909544 Nr: 36490-27.2014.811.0041

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCE BORGES DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 810471 Nr: 16963-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.F. ROSSETTI ME, ELIO ROSSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO. CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O 

PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS 

TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 917482 Nr: 41727-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON REFERINO DE LARA-EI, GELSON 

REFERINO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:OAB/MT 17257, 

JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:10.077-E, RODRIGO 

SILVEIRA - OAB:10410/MT, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste a parte autora comprovando a publicação do edital no prazo de 

05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 406757 Nr: 38004-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - BANCO INVESTIMENTO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGLIARINI & MENDONÇA LTDA ME, LILIAN 

VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17.497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN V. M. PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:8400 -MT

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1039616 Nr: 41436-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo do pagamento do debito e que não houve 

apresentação de impgnação. Nesta oportunidade ,impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 908707 Nr: 35979-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIO FRANCISCO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O, MARLENE CORREA RAMOS - OAB:9.963.

 CERTIFICO QUE, DECORREU O PRAZO, SEM MANIFESTAÇÃO DO 

EXECUTADO. CERTIFICO AINDA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 247999 Nr: 15568-43.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A-Em Liquidação 

Extrajudicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE NONATO, ALEXANDRE JOSÉ 

NONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO, OTÁVIO ALVES FORTE - OAB:21490/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 5 

DIAS, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 748648 Nr: 315-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I P DA SILVA MERCADO ME, IRANIELE 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1107995 Nr: 13855-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Certifico que decorreu o prazo para o executado apresentar impugnação, 

nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 426879 Nr: 9465-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONEIDE APARECIDA CESÁRIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 Considerando que a intimação de fls. 118 não constou o patro do 

executado rezão pela qual encaminho para nova intimação CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

CUMPRA-SE na integra a determinação de (fl. 102), isto é, procedendo as 

retificações pertinentes a fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

inclusive, invertendo os polos da demanda de acordo com o pedido de fl. 

103.

 Intime-se a parte Devedora OMNI Credito, Financiamento, e Investimento 

S.A., para pagar o valor indicado na planilha de fls. 104-105, no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento 

em tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de 

advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da 

efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 737711 Nr: 34228-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDOIR DE CAMPOS, VILMA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o credor manifestar sob a petiçao e documento de fls.96 e 99

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1130784 Nr: 23315-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI DIESEL LTDA, MARLI ISABEL 

TIECHER, RAMSÉS VICTOR CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRYEN Bruna Lintzmaier - 

OAB:17477-O, AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - 

OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, DARIEL 

ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, FÁBIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:19.615/BA, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:25.333, LUANA DE 

ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS 

CACERES - OAB:26822-B/PR, MARCELO SALVI - OAB:40.989/SC, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES 

- OAB:OAB/MT 3.770, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DAS COSTA JUNIOR - OAB:7.187

 INTIMEM-SE os requeridos para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do § 2º do art. 1.023 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 853310 Nr: 56021-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRO CAR LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME, 

WALTER SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a inrtimação da parte autora para no prazo de 05 dias comprovar 

a publicação do edital

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 863564 Nr: 4474-20.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE DE ALMEIDA ME, LUCIANA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.047

 Certifico que decorreu prazo sem que a parte devedora efetuasse o 

pagamento. Na oportunidade intimo a parte exequente para requerer o que 

entender direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1240346 Nr: 18191-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO LOCATELLI, ILSE BIGOLIN LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANORTE BANCO NACIONAL DO NORTE S/A, 

LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE FILHO, LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CASTILHO 

RIBEIRO - OAB:5.377

 Certifico que, nesta data procedo a intimação dos embargados LUIZ 

CARLOS PRESTES DUARTE FILHO e LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE, 

para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do Embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 799319 Nr: 5738-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL - 

BANESPREV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR CASSEMIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MARCELO REBOUÇAS DE 

BIASI - OAB:OAB/PR 22.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste a parte autora sobre o retorno dos autos no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 771870 Nr: 24954-87.2012.811.0041

 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: ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

 Manifeste as partes sobre o retorno dos autos no prazo de 05 dias

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011587-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCINEIDE BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

COMPLEMENTAR o depósito das diligências para condução do Oficial de 

Justiça nos termos da certidão encartada aos autos, bem como para 

manifestar quanto a certidão NEGATIVA PARA CITAÇÃO, em igual prazo, 

sob pena de revogação da liminar deferida e extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026423-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

COMPLEMENTAR o depósito das diligências para condução do Oficial de 

Justiça nos termos da certidão encartada aos autos, após aguarde-se os 

prazos legais preclusivos para defesa.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019953-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA FERREIRA ZOLINGER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022440-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MATNE FAGUNDES (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003403-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para fornecer o endereço 

da parte requerida, já que não consta na petição inicial dos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012714-39.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON ALVES COELHO (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003725-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGEN COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

EDINEI NOATTO (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011955-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LACERDA NUNES (RÉU)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023852-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DALL AGNOL (EXECUTADO)

THAYS REGINA SCHMIDT (EXECUTADO)

PRM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030584-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTE ROTULOS E ETIQUETAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ELENIR APARECIDA PINTO (EXECUTADO)

PAULO SERGIO COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018483-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020111-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LNX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 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 depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014285-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

 

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 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028041-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734140 Nr: 30418-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15973-O

 Vistos etc.Diante inércia do banco executado, que apesar de 

devidamente intimado, ciente do débito, não pagou a dívida, nem ofereceu 

bens à penhora.Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 55/56 do exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito atualizado - R$ 2.490,59 (dois mil 

quatrocentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado: Banco do Brasil S/A (...) constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intime-se o banco 

executado, dando-lhe, ciência da penhora formalizada, para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para 

saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 74184 Nr: 213-03.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 Vistos etc.I – Diante da desistência da penhora dos veículos localizados 

após consulta de bens, via Renajud (Detran/MT), manifestada pelo 

exequente às fls. 156/157, proceda-se à baixa das restrições cujo 

comprovante de inclusão aporta à fl. 142.II – Defiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 156/157, e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito no valor de R$ 14.074,74 (quatorze mil 

setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) -, que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao Executado (...) 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intime-se o executado, dando-lhe, ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código 

de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.III – Defiro o pedido de consulta de bens, via sistema Infojud 

(Receita Federal), e para tanto procedo à consulta de bens em nome do 

executado: - João Batista da Silva - CPF nº 925.876.908-20Assim, visto 

que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752754 Nr: 4620-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.I – Defiro o pedido de levantamento do incontroverso 

depositado pelo banco, pedido do exequente de fls. 116/117.E para tanto, 

expeça-se alvará do valor depositado na Conta Única, em favor do 

exequente, na forma indicada à fl. 117, com os rendimentos creditados no 

período. II – Diante do pagamento a menor efetuado pelo banco executado, 

bem ainda, ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 116/117 

do exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do 

Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado - R$ 88,21 (oitenta e oito reais e vinte e um 

centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao banco executado: Banco do Brasil S/A (...) constituo 

como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud.Intime-se o executado, dando-lhe, ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código 

de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intimem-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.: 339155 Nr: 9670-78.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. DE ALMEIDA - ME, ARCILENE PEREIRA DE 

ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 140/141 do exequente 

e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 132.445,75 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e 

quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) -, que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: A. 

P. de Almeida ME – CNPJ nº 05.726.186/0001-84 e Arcilene Pereira de 

Almeida – CPF nº 003.401.471-30, fl. 08, e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intimem-se os executados, dando-lhes, ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-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.: 1052800 Nr: 47758-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY ANTONIO DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040/A, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Diante da certidão do Oficial de Justiça, vinda à fl. 55, dando 

conta da impossibilidade de localizar o executado, aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 

836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro 

como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Bem 

ainda, em entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.687 

– MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as disposições do 

Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

arresto, constrição, “online” constante de fls. 57 e, para tanto, ordeno que 

se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando 

o bloqueio de valores até o montante do débito - R$ 22.084,85 (vinte e dois 

mil oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) -, que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado (...) 

constituo como Termo de Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência do arresto 

formalizado, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de 

Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.II – Intime-se o banco exequente para providenciar o 

andamento do feito, efetivando a citação do executado, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 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.: 1037500 Nr: 40348-32.2015.811.0041

 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): SOS RESGATE LTDA, GUSTAVO VIALÔGO 

CUNHA, ANDRÉA CRISTINA LEÃO PREZA VIALOGO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Compulsando os autos observo que os executados: 

Gustavo Vialogo Cunha e SOS Resgate Ltda foram devidamente citados, 

conforme certidões de fls. 110 e 159.Assim, diante inércia dos 

executados, que apesar de devidamente citados, cientes do débito, não 

pagaram a dívida, nem ofereceram bens à penhora (...) defiro o pedido de 

penhora online constante de fls. 174/175 do exequente e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores (...) em contas bancárias 

pertencentes aos executados: Gustavo Vialogo Cunha – CPF nº 

502.631.371-04 e SOS Resgate (...) constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se os 

executados, dando-lhes, ciência da penhora formalizada, para os efeitos 

do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. (...) II – Diante 

das certidões dos Oficiais de Justiça, vindas às fls. 159 e 163, dando 

conta da impossibilidade de localizar a executada Andréa Cristina Leão 

Preza Vialogo Cunha (...) defiro o pedido de arresto, constrição, “online” 

constante de fls. 174/175 e, para tanto, ordeno que se oficie ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de 

valores (...) em contas bancárias pertencentes à executada, Andréa 

Cristina Leão Preza Vialogo Cunha (...) constituo como Termo de Arresto o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se a 

executada, dando-lhe ciência do arresto formalizado, para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil (...) III – Intime-se o 

banco exequente para providenciar o andamento do feito, efetivando a 

citação da executada Andréa Cristina Leão Preza Vialogo Cunha, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil.Intimem-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.: 33548 Nr: 7364-54.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 Vistos etc.Compulsando os autos observo que devidamente intimado o 

banco executado a cumprir espontaneamente a sentença, não o fez, 

conforme certidão de fl. 314.Assim, deve ser acrescido ao montante do 

débito, a multa de 10% (dez por cento) e os honorários de 10% (dez por 

cento) cominados no art. 523, § 1º do Código de Processo Civil.Desta 

forma, aplico-lhe as penalidades previstas no § 1º do art. 523, do Código 

de Processo Civil.Assim, diante inércia do banco executado, que apesar 

de devidamente intimado, ciente do débito, não pagou a dívida, nem 

ofereceu bens à penhora.Bem ainda, aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 288 e fls. 296 do exequente e, para tanto ordeno que se 

oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito atualizado (...) constituo 

como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud.Intime-se o banco executado, dando-lhe, ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código 
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de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Aguarde-se o transcurso do prazo do caput do art. 525 do 

CPC. E em seguida, certifique-se.Intimem-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.: 1084755 Nr: 3712-33.2016.811.0041

 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): JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Compulsando os autos vejo que as partes firmaram acordo, fls. 

38/42, todavia, noticiou o banco seu descumprimento, petição de fls. 

48.Diante da realização do ajuste, verifico que a executada tomou ciência 

da ação, motivo pelo qual, dou-a por citada.Assim, diante inércia da 

executada, que apesar de ciente do débito, não pagou a dívida, nem 

ofereceu bens à penhora.Bem ainda, aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 48 do exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito atualizado - R$ 75.466,16 (setenta e 

cinco mil quatrocentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) -, 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à executada: (...)constituo como Termo de Penhora o Protocolo de 

Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intime-se a executada, dando-lhe, 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se os necessários. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 794839 Nr: 1160-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMILDES MARCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte executada na forma indicada no 

artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, para pagamento do 

débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 752813 Nr: 4683-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE ABREU LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado 

em04/07/2018) requer de dilação de prazo ( 20 dias) cujo o lapso temporal 

há muito 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.: 727675 Nr: 23564-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DA L. SILVA & CIA LTDA - MR, MARIA DA 

LUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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 a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1071130 Nr: 55879-61.2015.811.0041

 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 DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOPATEX SACARIA LTDA - ME, ANA KEILA 

GUAPO NASCIMENTO, MARCOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-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 autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 936378 Nr: 52786-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO A. DE ARRUDA - ME, ISONETE 

BURNIER

 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, 

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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1042506 Nr: 42768-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS - 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA ROSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1049106 Nr: 45985-61.2015.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE JESUS LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 374551 Nr: 10994-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS BOM JESUS 

LTDA, FRANCISCO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1055523 Nr: 48978-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNNY TAYLOR SOUSA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a manifestação do PERITO encartado aos autos as 

fls224/225 sob pena de concordância tácita

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 394360 Nr: 29914-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA

 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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 746190 Nr: 43390-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO RONDON CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 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 

05 (cinco) dias quanto acertidão da contadoria de fls 392 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1091627 Nr: 6856-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA MARIA FAVIEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - 

OAB:PE/12.450, NARA REGINA SILVA VENEGA - OAB:6.580/MT, THAIS 

VIANA FRAIBERG - OAB:19.833/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista O PEDIDO DE DESISTÊNCIA ante acordo amigavel 

protocolado em 25/09/2018 as fls 108 e a juntada de pagamento das 

diligência a fim de proceder a busca e apreensão de fls 109, protocolada 

no dia seguinte 26/09/2018, 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 informar se realmente tem interesse no 

prosseguimento do feito, assim sendo deixo de encaminhar o 

desentramento do mandado à Central de Mandados , sobrestando os 

autos até a juntada da manifestação da parte autora, outrossim informo 

que seu silêncio no prazo assinalado será entendido como concordância 

quanto a DEISTÊNCIA DO FEITO sendo encaminhado ao gabinete para 

extinção dos autos e consequente arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 887538 Nr: 21635-43.2014.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIXAO FEMININA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA-ME, CLAUDIO GONÇALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 155162 Nr: 8673-37.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DE SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, RICARDO GAZZI - OAB:, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte requerida, ante a não atualização do cadastro de 

advogado, da sentença de fls 117/119 cuja párte dispositiva vem aseguir 

transcrita:(...)Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição 

intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como 

desconstituo o título executivo que lhe serve de parâmetro.Condeno o 

Banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono 

constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 180198 Nr: 27433-34.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNA EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

ADM. CONST. INCORP. LTDA, DEUSBETH DE OLIVEIRA, MARICLEIDE 

ALVES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT, RAIMUNDA 

NONATA DE JESUS ARAUJO SANCHES - OAB:4083/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

05 (cinco) dias quanto aos cálculos de fls. 171 cujo conteúdo encontra-se 

devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 972344 Nr: 10395-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 7.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

I – Tendo em vista que o pedido de fls. 690/691 faz referência tão somente 

às custas processuais e aos honorários advocatícios fixados na 

sentença transitada em julgado, intime-se o executado, nos termos do 

artigo 523, inciso II, do CPC vigente.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação do executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1135244 Nr: 25198-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DE ALMEIDA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CASADO JUNIOR - 

OAB:16.631/MT, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - OAB:21.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT

 CERTIFICO que, os recursos de apelação apresentados nos presentes 

autos foram protocolizados tempestivamente. CERTIFICO que, a BV 

FINANCEIRA S/A no ato de interposição do recurso, comprovou o 

pagamento do preparo (fls. 98/99). CERTIFICO, ainda, que o requerido 

FABIO DE ALMEIDA PRADO deixou de efetuar o pagamento do preparo, 

pois este é beneficiário de justiça gratuita, conforme decisão judicial de fls 

39.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes apeladas a apresentarem 

contrarrazões aos Recursos de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 889866 Nr: 23126-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI BABOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:OAB/MT 3.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116/DF

 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. 21.

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.: 334189 Nr: 4637-10.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FONOCLIN CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, SILVANA 

SIMOES PESSOA - OAB:112202/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que apesar de 

constar inúmeras petições subscritas pelo advogado: Pedro Roberto 

Romão, salvo engano, não logrei êxito em localizar substabelecimento os 

procuração em seu nome, desta feita impulsiono os autos para expedição 

de matéria para a imprensa a fim de intimar o advogado: Pedro Roberto 

Romão OAB/SP 209551 para que regularize a sua representação 

processual, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de 

convalidar todas as intimações já realizadas perdurando os prazos ali 

assinalados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773415 Nr: 26568-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, RICARDO 

NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIRA FERREIRA PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-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 manifestar-se quanto 

a correspondência devolvida, pelo motivo "FALECIDO".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1034400 Nr: 38828-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA SANDRA RODRIGUES CAMPOS ZANDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a atualização dos dados cadastrais do patrono da 

requerida, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte AUTORA para manifestar nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias QUANTO AOS DOCUMENTOS ENCARTADOS AS FLS 

56/89 , sob pena de concordância tácita BEM COMO a intimação da parte 

REQUERIDA da decisão de fls 53, para o devido cumprimento das 

determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir transcrito: ``I – 

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 48.

II – Intime-se novamente o executado para exiba cópia dos contratos 

firmado entre as partes (indicados à fl. 17, item 2), sob as penas do artigo 

400, inciso I do CPC (que serão aplicadas na ação principal), consoante 

determinado na sentença de fls. 47.

 III – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

IV – Assim, intime-se o executado, para pagamento do débito, nos termos 

do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.´´

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1071487 Nr: 56038-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO CEREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE nº 

10290, sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 783852 Nr: 37615-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABORE ALIMENTOS LTDA - ME, ZARNOFE 

RIBEIRO LEITE, ANTONIO ANDREO PERES

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ,em 

face aos documentos de fls 107/109 impulsiono os autos para intimar a 

parte requerente a fim de requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) 

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.: 391220 Nr: 26493-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA, IVO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias)quanto a correspondência devolvida as fls 

88,89,90,9193,94 e 98,sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 448107 Nr: 21722-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAÇA SOUZA & ARRUDA LTDA - ME, 

FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, VERA LUCIA DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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 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.: 112359 Nr: 4892-17.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Power Comércio de Áudio e Vídeo Ltda, 

QUERLI BATISTELLO, ESTER SEBASTIANA JOSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHÃES - 

OAB:13.652, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

15/06/2018) requer de dilação de prazo ( 30 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

para regularizar o pólo passivo da demanda sob pena de extinção nos 

termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 21886 Nr: 4115-27.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA, 

MANOEL JOAQUIM COELHO, IVO DOS SANTOS ARAÚJO, DANIELA 

CRISTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANDOLFO VILELA GARCIA 

JÚNIOR - OAB:4.352/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte interessada para que efetue o 

pagamento dos emolumentos cartoriais, conforme ofício nº 0846/2018/NA 

as fls 335/336.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 465975 Nr: 33362-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-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 manifestar-se quanto 

a correspondência devolvida, acostada as fls 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 993681 Nr: 20296-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA ALVES SIQUEIRA

 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 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.: 1047867 Nr: 45346-43.2015.811.0041

 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): SILBENE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, felipe andrades acevedo 

ibanez - OAB:22131

 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.: 1131732 Nr: 23757-58.2016.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROSA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que as fls 56 

em petição protocolada em 29/08/2017 (portanto a quase um ano) a parte 

autora indicou o exato endereço indicado NA INICIAL( fls 63/64) (no bairro 

JARDIM FORTALEZA) _ que apenas não foi encaminhado para Central de 

Mandados para cumprimento em face a ausência de pagamento das 

diligências do Sr. Oficial de justiça, pois foi encartada a guia para o Bairro 

CENTRO, intimada para encartar a Guia para o Bairro JARDIM FORTALEZA 

ou indicar o endereço no bairro CENTRO, a parte autora somente encarta 

o endereço SEM juntar o cmprovante de pagamento para o endereço 

CORRETO, E NOVAMENTE INTIMADA A PARTE AUTORA ENCARTA A 

GUIA PARA O BAIRRO CENTRO ( feito realizado duas vezes 

erroneamente, e o processo permanece paralisado desde 2016 por culpa 

exclusiva da parte autora, importa ressaltar que NÃO CONSTA NOS 

AUTOS ENDEREÇO PARA O BAIRRO "CENTRO' SOMENTE PARA O 

BAIRRO "FORTALEZA",_ , assim sendo mais uma vez impulsiono os autos 

para intimar a parte autora para depositar a diligência para condução do 

Oficial de Justiça PARA O "BAIRRO FORTALEZA" OU INDICAR O 

ENDEREÇO PARA O "BAIRRO CENTRO" 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.: 1231520 Nr: 15369-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA MONTENEGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAISSA IZABEL DA SILVA 
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CARDOSO - OAB:17019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 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 advogada Dra Raíssa Izabel da Silva Cardoso para encartar aos 

autos, no prazo legal, o cumprimento dos ditames do art 112 do CPC 

provando, na forma prevista no CPC que comunicou a renúncia ao 

mandante a fim de que este nomeie sucessor, haja vista que a referida 

renuncia somente produzirá efeitos processuais após cumprida e 

encartada aos autos, conforme jurisprudência já pacificada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 827612 Nr: 33476-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTTON KING LTDA, ALAIN ROBSON BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JÚNIOR - OAB:12798-A, FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - 

OAB:235.379/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:OAB/SP 182.424, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, WILLIAM CARMONA 

MAYA - OAB:257.198/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se, acerca 

da petição de fls. 94/96, bem ainda, para cumprirem o determinado na 

decisão de fls. 93, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 916274 Nr: 40958-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO CANUDO DA MATA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 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 fls 54 .

 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.: 929787 Nr: 49184-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.T. COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS 

PLANEJADOS LTDA, CELSO AFONSO TEICHMANN, ANA CRISTINA 

PASSOS DOS SANTOS

 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:

 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 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.: 747308 Nr: 44551-76.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGON AR CONDICIONADO COMÉRCIO E 

SERVIÇO LTDA EPP, ELOI JOSE CARDOSO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 37629 fls. 62, 

traz o indicativo para o cumprimento da diligencia o bairro Centro. Cabe 

ressaltar que o mesmo DIVERGE do endereço indicado nos autos fls. 56, 

onde indica o bairro Parque Cuiabá para cumprimento; 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 o 

endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761643 Nr: 14122-92.2012.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:5871

 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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 742903 Nr: 39840-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILELA CONFECÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALADY CARNEIRO DA SILVA - 

OAB:9840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-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 

05 (cinco) dias quanto aos cálculos de fls 309/310 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763078 Nr: 15642-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA RURAND 

- OAB:12208

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls. 121 cujo conteúdo encontra-se 

devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 714030 Nr: 7158-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Certifico que a impugnação de fls. 123/142 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.: 714504 Nr: 7402-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MATONE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. COSTA OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA PIRES PINTO - 

OAB:22610/A, MARCELO LALONI TRINDADE - OAB:86908/SP

 Certifico que a impugnação de fls. 123/142 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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 714504 Nr: 7402-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MATONE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. COSTA OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA PIRES PINTO - 

OAB:22610/A, MARCELO LALONI TRINDADE - OAB:86908/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas se houver, nos termos do 

art. 523 e parágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 28171 Nr: 18010-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FREITAS XAVIER, Joana Maria Alves 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, LUANA FERNANDA GUIMARAES 

GREFFE - OAB:13868, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-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 os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto ao LAUDO DE AVALIAÇÃO encartado aos autos 

as fls 207/211 sob pena de concordância tácita

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81192 Nr: 3116-79.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIJOTAS AGROPECUÁRIA LTDA., JORGE 

FACUNDES FERREIRA, JUSSARA CARDOSO FAGUNDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-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 Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 112359 Nr: 4892-17.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Power Comércio de Áudio e Vídeo Ltda, 

QUERLI BATISTELLO, ESTER SEBASTIANA JOSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHÃES - 

OAB:13.652, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

15/06/2018) requer de dilação de prazo ( 30 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para regularizar o pólo passivo da demanda, 

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.: 733779 Nr: 30036-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.A DA SILVA SANTOS - EPP, FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a defesa por Negativa Geral de fls. 61, 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 

referida Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 771059 Nr: 24110-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LIMA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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.: 779339 Nr: 32784-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 

PARA VEÍCULOS LTDA, AIRTON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR 

- OAB:8125 MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-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 Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 802655 Nr: 9124-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JULIO DUARTE PEREIRA, WAGNER 

JULIO DUARTE PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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 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.: 991680 Nr: 19323-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOEL FACUNDO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 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.: 836685 Nr: 41623-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A - ABN REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CAMINHOES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1071243 Nr: 55929-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JANUARIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GILBERTO R. RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10.028, GILBERTO RODRIGO R. DOS SANTOS - 

OAB:10.028, MARCELA REGINA DE A FREITAS - OAB:OAB/MT 9.454, 

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY 

BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

Desconhecido.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1095489 Nr: 8610-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA, WILSON MARQUES DA SILVA, EDMARA TERESINHA 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 973214 Nr: 10812-73.2015.811.0041

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVINO CARMO DA SILVA, PAULO AURELINO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCAIRA - OAB:20495-A, ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-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 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.: 724449 Nr: 20110-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVANÇO COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA ME, ANTONIO CALLEJAS, MARCELO 

CALLEJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/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 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.: 332414 Nr: 3242-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARAUTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS 

PARA AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LTDA - ME, DIOGO DIAS, 

BÁRBARA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/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 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.: 1047359 Nr: 45073-64.2015.811.0041

 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): ANGELITA CARVALHO DE SOUZA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte autora encartou nos autos a GUIA de 

recolhimento n°.76550 fls. 72, ressalto que a mesma trata-se 

COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS, assim impossibilitando o 

cumprimento do mandado; Desta feita, 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 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.: 1047914 Nr: 45374-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DIANA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1069681 Nr: 55259-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIAGO E SENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 
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OAB:OAB/MT 19.619, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 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.: 1106367 Nr: 13106-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO APARECIDO PEREIRA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 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.: 389794 Nr: 25222-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 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.: 716939 Nr: 10824-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIMAR FELIZARDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/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 Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 387272 Nr: 23116-17.2009.811.0041

 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: IVANIR CERENI IBIBURE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVELY BOCARDI DE MIRANDA - 

OAB:8088/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696

 Certifico e dou fé que tendo em vista a carga realizada pelo Dr.(a)EVELY 

BOCARDI DE MIRANDA na data de 15/06/2018 e a sua não devolução até 

a presente data,(quase 04 meses) tentei contato telefônico pelo número 

constante na carga dos autos e/ou no cadastro de advogados do Sistema 

Apolo entretanto o feito restou infrutífero, (telefone fora de área e/ou não 

atende) assim sendo encaminho os autos para publicação de matéria de 

imprensa a fim de intimá-lo nos termos do art. 234 do CPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para:

 1 – intimar o Dr., EVELY BOCARDI DE MIRANDA, para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena da busca e 

apreensão.

 2 - Se intimado e não devolver, será expedido mandado de busca e 

apreensão e comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados 

do Brasil, para instauração de procedimento disciplinar e imposição da 

multa, artigo 234, § § 2º e 5º, do CPC.

3 - No caso haverá aplicação da sanção contida no art.363 §3º da CNGJ 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1149132 Nr: 31309-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, 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 Autora
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773981 Nr: 27161-59.2012.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MEDEIROS CRIVELENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, renato chagas - 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 719343 Nr: 14996-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DE FIGUEIREDO SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, 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 expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls.395 cujo conteúdo encontra-se 

devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 155996 Nr: 8395-12.1999.811.0041

 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): JESSE MARTINS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

REZENDE - OAB:3653/MT, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3575-B/MT

 Certifico e dou fé que tendo em vista a carga realizada pelo Dr.(a)ISANDIR 

OLIVEIRA DE REZENDE na data de 11/07/2018 e a sua não devolução até 

a presente data,(+ de 03 meses) tentei contato telefônico pelo número 

constante na carga dos autos e/ou no cadastro de advogados do Sistema 

Apolo entretanto o feito restou infrutífero, (telefone fora de área e/ou não 

atende) assim sendo encaminho os autos para publicação de matéria de 

imprensa a fim de intimá-lo nos termos do art. 234 do CPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para:

 1 – intimar o Dr. ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE, para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena da busca e 

apreensão.

 2 - Se intimado e não devolver, será expedido mandado de busca e 

apreensão e comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados 

do Brasil, para instauração de procedimento disciplinar e imposição da 

multa, artigo 234, § § 2º e 5º, do CPC.

3 - No caso haverá aplicação da sanção contida no art.363 §3º da CNGJ 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 382161 Nr: 18313-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMER PEREIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-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 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.: 785555 Nr: 39420-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SÃO JOÃO LTDA - EPP, 

JOADIR NESTOR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 815254 Nr: 21708-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUSTAFA FARES ME, NABIL MUSTAFA 

FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43624, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851476 Nr: 54418-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAGEM ARTE VISUAL LTDA ME, MARCIO 

JUNIOR ALVES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 888334 Nr: 22104-89.2014.811.0041

 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): A C MARCIANO

 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:

 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.: 1114384 Nr: 16453-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSGD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, 

MARIANGELA SCHORR GUGELMIN

 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:

 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.: 1048134 Nr: 45516-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDES MARIA SILVA OLIVEIRA

 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, JULIANA OLIVEIRA MOURA - 

OAB:OAB/MT 20.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte autora encartou nos autos a GUIA de 

recolhimento n°.05870 fls. 58, ressalto que a mesma trata-se 

COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS, assim impossibilitando o 

cumprimento do mandado; Desta feita, 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 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.: 1160487 Nr: 36139-83.2016.811.0041

 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 S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CÉSAR LIN

 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 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.: 813524 Nr: 19996-24.2013.811.0041

 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): ADEILDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP, MARCIA 

MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 273 de 728



“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.: 815095 Nr: 21547-39.2013.811.0041

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOESELMO DO BONFIM PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/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 Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 830874 Nr: 36564-18.2013.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES BICUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4893-A/MT

 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.: 888024 Nr: 21915-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR DE SÃO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-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 Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 977947 Nr: 12989-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEY ETCHEVERR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:31.618/SP

 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.: 1057674 Nr: 49843-03.2015.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENNIS BATISTA BARROS DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 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.: 1057935 Nr: 50009-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL TAQUES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 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 
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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.: 930732 Nr: 49681-42.2014.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MASCARENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 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.: 931383 Nr: 50063-35.2014.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMAXIMA TRANSPORTADORA 

MARACAI LTDA ME, JACOB ANTUNES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619, BRENNO DE PAULA MILHOMEM - OAB:17720/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos, com n° de protocolo 

1321602, na data de 01/08/2018 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.

Cerifico mais, que os Embargos de Declaração de fls 324/325 foi 

interposto tempestivamente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1140525 Nr: 27626-29.2016.811.0041

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SABINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 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.: 716589 Nr: 10817-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 203 do 

CPC, faço expedir publicação de intimação para a Requerente se 

manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, acostada às fls. 77/87 dos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 718421 Nr: 11664-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LAIR FERREIRA FRANÇA

 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 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.: 751129 Nr: 2876-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DOS SANTOS

 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 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 
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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.: 717394 Nr: 11119-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JOAQUIM DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PEREIRA FERNANDES 

- OAB:18.786, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES - OAB:15553/DF

 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 46

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para a parte apelada se manifestar sobre o Recurso 

de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1132596 Nr: 24119-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 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 41.

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.: 792766 Nr: 46855-14.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS ME, DUCARMA 

NERES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 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.: 793638 Nr: 47772-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E MIRANDA LTDA, JULIO CESAR 

PEREIRA, ANA LUZINETE DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-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 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.: 742107 Nr: 38968-13.2011.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA BEZERRA SILVA, JOAO 

GONÇALVES DOS REIS

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência de fls. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1281203 Nr: 2177-98.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRIICAM - ATIVIDADE BRASIL DE INVEST. 

NA IND. E AGORNEG. MUNDIAL LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS, 

PATRICK SHARON DOS SANTOS, LORENI BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da Carta Precatória à comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1090071 Nr: 6167-68.2016.811.0041

 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: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B INDUSTRIA E COMERCIO DE RADIADORES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-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 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.: 997080 Nr: 22242-22.2015.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOUFLER & COUTINHO COM E SERVICOS EM 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL LTDA, MARIANE 

BOUFLER MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 260011 Nr: 8302-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OUROMAT - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

BENTO DE SOUZA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689, 

JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8.367, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B/MT, JOSE CÉLIO GARCIA - OAB:2.809 - MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto ao AUTO DE AVALIAÇÃO, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800177 Nr: 6597-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALNEIR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre as correspondências devolvidas fls 70.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 802084 Nr: 8543-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENALVA LOPES TEIXEIRA

 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: 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.114/115 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760066 Nr: 12402-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, ANTÔNIO HAMILTON DA CUNHA JÚNIOR - 

OAB:26.166/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973, 

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 os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto aos cálculos de fls.871 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema; e ainda para intimar a a 

parte exequente para tomar ciência da juntada dos documentos de fls. 

859/869, bem como para se manifestar sobre a penhora de fls. 829/833, 

frente e verso, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinação de fls 

870.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 753761 Nr: 5701-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIEH & CAMPOS LTDA, HALIM RAMZI ATIEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ALFARO - 

OAB:15.941/MT, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 se manifestar a respeito da devolução do AR 

de intimação juntados às fls. 124 que foi devolvido pela ECT pelo motivo 

"NÃO EXISTE O Nr", no prazo de 5 dias, sob pena de extinção nos termos 

do art 485 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 756606 Nr: 8730-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE RUTH LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MUHL - OAB:15658-MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:OAB/SP 248.970, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB:137.331/RJ
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 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 

05 (cinco) dias quanto aos cálculos de fls.291/292onteúdo encontra-se 

devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1122681 Nr: 19910-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 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.: 1126453 Nr: 21476-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA BEBÊ MÓVEIS E DECORAÇÕES 

LTDA - ME, ISSAM AHMAD ABDEL AL, MONA KARHAWI ABDEL AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 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.: 1131007 Nr: 23415-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL RODRIGUES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-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 Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1132112 Nr: 23922-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRUDA E BOTELHO LTDA-ME, IVANILDE DE 

ARRUDA BOTELHO, ADRIANO GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1117695 Nr: 17784-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIZETH BARROS PRUDENCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206339

 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.: 932434 Nr: 50642-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FERREIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-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 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
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1157144 Nr: 34726-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY CRISTINA SILVA, KELLY CRISTINA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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.: 1000925 Nr: 23858-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK COMERCIO DE TECIDOS - ME, THIAGO 

MARTINS GUAPO, MARCOS NASCIMENTO, ANA KEILA GUAPO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-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 se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre as correspondências devolvidas fls 

148/151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1011343 Nr: 28166-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - 

ME

 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.: 1036157 Nr: 39668-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUGATUDOMT LOCADORA DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da 

CGJ,tendo em vista que em análise aos autos aferi que trata-se de ação 

de busca e apreensão convertida em execução, constato ainda que a 

parte executada NÃO FOI CITADA desta feita impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte exequente 

para manifestar-se no prazo 10 (dez) dias, cumprir os ditames do art.830, 

haja vista a juntada de certidão negativa para intimação d executado de fls 

62 bem como para manifestar-se quanto ao AUTO DE AVALIAÇÃO de fls 

63, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1046448 Nr: 44581-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE JESUS LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-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 depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça A FIM DE CUMPRIR O MANDADO DE 

CITAÇÃO /PENHORA E AVALIAÇÃO 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1068723 Nr: 54860-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI CREDITO S/A FINACIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS OBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - 

OAB:217.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de citação formalizada nestes autos, e 

a parte Executada não opôs Embargos e nem comprovou o pagamento do 

débito exequendo.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1076666 Nr: 58371-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMERINDA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:19237/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 
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de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1080417 Nr: 1718-67.2016.811.0041

 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): C. G. B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 

ME, GUSTAVO BARCELOS GONÇALVES, SÍLVIO DO AMARANTE, EFRAIN 

BARCELOS GONÇALVES, VALTER BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:34.856-A/GO, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ - OAB:34.857-A/GO

 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.: 890380 Nr: 23482-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANA PASSOS RODRIGUES - EPP, 

ELIZANA PASSOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 9.708-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 Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 893294 Nr: 25414-06.2014.811.0041

 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): GRANPISCINAS - REVENDA DE PISCINAS E 

ACESSÓRIOS LTDA EPP, MARCO AURÉLIO AVELLAR VIEIRA , MARIA 

CAROLINA SIGRIST DE SIQUEIRA AVELLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENESSY GOUVEA DE MATTOS - 

OAB:OAB/RJ- 37.378, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - 

OAB:91.811/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para 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.: 909818 Nr: 36722-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA EPP, TANIA CANDIDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 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.: 847813 Nr: 51270-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. R. TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA LTDA, FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 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.: 757125 Nr: 9284-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T P P DE ALMEIDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-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 Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 719181 Nr: 14863-69.2011.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JOAQUIM DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:7.629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” 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.: 766010 Nr: 18750-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSETI C. GOMES ME, JOSETI CALHEIROS 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-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.: 778110 Nr: 31504-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO LAURO NUNES RONDON

 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:

 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.: 788874 Nr: 42866-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA

 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 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.: 789828 Nr: 43858-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. NASSARDEN E CIA LTDA -ME, SORAIDE 

FATIMA NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:3.584-B, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-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 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.: 465476 Nr: 33012-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA APARECIDA ATAÍDE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de citação formalizada nestes autos, e 

a parte Executada não opôs Embargos e nem comprovou o pagamento do 

débito exequendo.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 422967 Nr: 7646-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA TAXI MIDIA LTDA, GUSTAVO 

AMARAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-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, via imprensa por meio de 

seu patrono, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

decorrido o prazo sem manifestação imediatamente conclusos para 
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extinção e arquivamento nos termos do art.485 do CPC, haja vista já 

constar a intimação pessoal para a realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 388046 Nr: 23706-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTO PINHEIRO DE OLIVEIRA

 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: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte executada ainda não foi devidamente intimada 

da penhora realizada bem como constar na decisão de fls 87 atos em 

sequência; e ainda a NÃO intimação do executado da penhora realizada, 

após a realização do feito remeter-se-á os autos para a expedição de 

Carta Precatória a fim de avaliar o bem conforme já deferido na 

supramencionada decisão. Desta feita é precoce o pedido encartado pela 

parte autora as fls 103, ante o contido no art.841 do CPC; assim sendo, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls. 101, bem 

como salientar que a parte executada foi citada via Edital consoante fls 44 

e publicações de fls 47/49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 392794 Nr: 28235-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. D. DO NASCIMENTO - ME, FRANCISCO 

ASSIS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/0, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21.678, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10220, 

EDUARDO TEODORO FABRINI - OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

ao resultado da pesquisa do RENAJUD, acostada as fls 120/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 401515 Nr: 33707-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO SANTOS FRANCA - ME, LUIS 

ANTONIO SANTOS FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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.: 145800 Nr: 1841-85.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIENA COM. E REPRES. LTDA ME, SUZETE 

APARECIDA SOARES GONÇALVES, ALVARO LOPES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 20034 Nr: 10276-24.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raquel Cristina Rockenbach 

Bleich - OAB:7655/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes para manifestarem-se, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, quanto a certidão do Oficial de Justiça, 

acostada as fls 240.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 74980 Nr: 278-32.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE 

ANÔNIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRECAUTO AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773, FABIO PASCUAL ZUANON - 

OAB:172.589/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO 

-PROC. SANEMAT - OAB:2774

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls.267/268. 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.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1031078-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA (ADVOGADO(A))

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES (AUTOR(A))

ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER (AUTOR(A))

FELIPE TANAHASHI ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

HELIO NISHIYAMA (ADVOGADO(A))
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EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA (RÉU)

EMANUEL PINHEIRO (RÉU)

HUARK DOUGLAS CORREIA (RÉU)

JORGE DE ARAUJO LAFETA NETO (RÉU)

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1031078-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTES: DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES, ABILIO JACQUES 

BRUNINI MOUMER, FELIPE TANAHASHI ALVES REQUERIDOS: HUARK 

DOUGLAS CORREIA, JORGE DE ARAUJO LAFETA NETO, SOCIEDADE 

MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA, 

EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, EMANUEL PINHEIRO, 

MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de Ação Popular c/c pedido de 

tutela antecipada em caráter antecedente, ajuizada por Diego Arruda Vaz 

Guimarães, Abilio Jacques Brunini Moumer e Felipe Tanahashi Alves, por 

seu representante, em face de Huark Douglas Correia, Emanuel Pinheiro, 

Jorge Araújo Lafetá Neto, Sociedade Matogrossense de Assistência em 

Medicina Interna Ltda – PROCLIN, Município de Cuiabá e Empresa Cuiabana 

de Saúde Pública, objetivando, liminarmente, que o requerido Huark 

Douglas Correia seja afastado do cargo de Secretário Municipal de Saúde. 

Alega, em síntese, que o requerido Huark Douglas Correia, em 16/03/2015, 

foi nomeado procurador, com amplos poderes de representação, da 

empresa Sociedade Mato-grossense de Assistência em Medicina Interna 

Ltda – PROCLIN, cujo instrumento tem validade de cinco (05) anos. Um 

mês após se tornar representante da referida empresa, em 16/04/2015, o 

requerido Huark Douglas Correia foi nomeado para ocupar o cargo de 

diretor clínico da requerida Empresa Cuiabana de Saúde Pública, vinculada 

a Secretaria Municipal de Saúde. Relata que em 17/03/2016, o requerido 

Huark Douglas Correia, juntamente com o requerido Jorge Araujo Lafetá 

Neto, na qualidade de servidores públicos ocupantes dos cargos de 

diretor clínico e diretor geral da requerida Empresa Cuiabana de Saúde 

Pública, respectivamente, celebraram o contrato n.º 014/2016 com a 

requerida Sociedade Mato-grossense de Assistência em Medicina Interna 

Ltda – PROCLIN, derivado da concorrência pública n.º 002/2015, que tem 

por objeto a contratação de pessoa jurídica com profissionais 

especializados, para a prestação de serviços de medicina intensiva no 

Hospital São Benedito, nesta Capital. Aduz que, inicialmente, o contrato 

previu o prazo de doze meses de vigência, contudo, vem sendo renovado 

anualmente, estando em plena vigência. Assevera que em 01/03/2017, o 

requerido Huark Douglas Correia foi nomeado e passou a exercer o cargo 

de Diretor Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública e, nesta 

qualidade, passou a ter atribuição de autorizar os pagamentos realizados 

em benefício da requerida PROCLIN, da qual é mandatário. Afirma que, 

assim agindo, os requeridos violaram preceitos constitucionais e princípios 

que informam a boa administração, consoante o disposto no art. 37, da CF, 

art. 9º, inciso III, §§3º e 4º, da Lei nº 8.666/93, art. 11, da Lei Federal nº 

8.429/92 e, art. 132, incisos X e XVII, da Lei Complementar Municipal nº 

93/2003. Sustenta que o contrato n.º 014/2016 deve ser anulado, pois foi 

celebrado por servidor público impedido de atuar, o ora requerido Huark 

Douglas Correia, em razão da sua condição de representante com 

poderes de gestão sobre a empresa contratada PROCLIN. E da mesma 

forma, conclui pela ilicitude do ato GP n.º 343/2018, que nomeou o 

requerido Huark Douglas Correia, para exercer o cargo de Secretário de 

Saúde do Município de Cuiabá, concomitantemente a sua condição de 

representante, com poderes de gestão, da requerida PROCLIN, contratada 

pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, ora requerida. Desta forma, 

sustentando que estão presentes os requisitos autorizadores, requereu a 

concessão de tutela de urgência, para determinar o afastamento do 

requerido Huark Douglas Correia do exercício do cargo de Secretário 

Municipal de Saúde. Instruiu o pedido com documentos digitalizados em 

formato PDF, conforme id. 15411021 a 15411038. Antes de serem 

apreciados os pedidos iniciais, o requerido Huark Douglas Correia, por seu 

patrono, juntou petição, informando que a requerida PROCLIN solicitou a 

revogação da procuração outorgada ao requerido Douglas (id. 15436860) 

e requereu o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. Foi 

determinada a notificação do Município de Cuiabá, para manifestar sobre o 

pedido liminar (id. 15459844). Os autores populares, na manifestação 

juntada no id. 15589488, reiteraram o pedido de tutela de urgência, para o 

afastamento do requerido Huark Douglas Correia, do cargo de Secretário 

de Saúde do Município de Cuiabá. A defesa do requerido Huark juntou 

copia da escritura pública de revogação de mandato (id. 15735151). O 

Município de Cuiabá manifestou sobre a tutela de urgência, requerendo o 

seu indeferimento, pois a nomeação do requerido Huark, no cargo de 

Secretário de Saúde, não ofende os critérios estabelecidos pela Lei 

Municipal n.º 5.718/2013, de modo que não há nenhum desalinhamento do 

ato de nomeação com a legislação que rege a matéria. Frisa ainda, que a 

proibição de atuação do servidor público municipal como procurador de 

terceiro, se resume a atuação perante o próprio ente, e não perante 

terceiros, sejam públicos ou privados e, no caso do contrato questionado, 

o preposto da empresa PROCLIN não era o requerido Huark Douglas 

Correia, tampouco este requerido exercia o encargo de fiscal do contrato. 

Por fim, sustenta que não há prova da aceitação da questionada 

procuração, a qual tinha finalidade específica de representação da 

empresa requerida PROCLIN junto a Receita Federal e, com a sua 

revogação, não persistem os requisitos para concessão da tutela de 

urgência. É o que merece registro. DECIDO. Para a concessão da tutela de 

urgência pleiteada, em sede liminar, devem ser verificados se presentes, 

no caso, os requisitos que a autorizam, quais sejam, o "fumus boni iuris", 

conceituado como a probabilidade apresentada ao magistrado, mediante 

uma análise processual perfunctória, como própria da espécie, de 

sucesso do provimento final, e o "periculum in mora", tido como a 

possibilidade do direito material pleiteado perecer, diante da demora ínsita 

ao normal procedimento do feito, até o julgamento definitivo de mérito. Para 

identificar os pressupostos autorizadores da medida liminar inaudita altera 

pars, amparando-se no livre convencimento motivado e no poder geral de 

cautela, devem ser examinadas todas as circunstâncias do caso concreto 

e, assim, aferir a necessidade da medida extrema. Na lei que rege a Ação 

Popular, não há previsão expressa quanto à possibilidade de afastamento 

do agente público do cargo que exerça perante a Administração, mas tão 

somente nas ações que buscam a apuração e responsabilização por ato 

de improbidade administrativa, consoante se verifica no art. 20, parágrafo 

único, da Lei n.º8.429/92. À mingua de disposição legal expressa, 

analisarei o cabimento da medida a partir dos parâmetros e requisitos 

traçados para o afastamento do agente público nos casos de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Na seara da 

medida cautelar de afastamento das funções do agente público, não se 

travam maiores discussões acerca da configuração da plausibilidade das 

alegações, contudo, o mesmo não se verifica em relação ao pressuposto 

"periculum in mora". Para uma parcela da doutrina e jurisprudência, 

considerada a excepcionalidade da medida, exige-se a demonstração de 

um comportamento do agente público que importe efetiva ameaça à 

instrução processual, não apenas a possibilidade de sua ocorrência. 

Outrossim, a medida de afastamento liminar do agente público do exercício 

do cargo, emprego ou função é extrema e excepcionalíssima, de modo 

que o seu deferimento somente é possível, quando houver prova 

incontroversa de que a sua permanência poderá causar prejuízo efetivo à 

instrução processual, inexistindo margem para hipóteses ou 

probabilidades de sua ocorrência. A doutrina e a jurisprudência são 

uníssonas em destacar que a necessidade do afastamento do agente 

público das suas funções está vinculada à regularidade da instrução do 

processo, administrativo ou judicial que apura a prática do ato ímprobo. 

Veja-se o magistério de Marino Pazzaglini Filho: “Dentro desse contexto, a 

medida cautelar de afastamento provisório do agente público, que está 

sendo investigado ou processado por ato de improbidade administrativa, 

do seu cargo, emprego ou função pública, por ser medida das mais 

severas, inclusive com a amplitude de suspensão do mandato eletivo, 

esmorecendo a vontade popular expressa nas urnas, reveste-se de 

excepcionalidade e só é lícita a sua concessão quando existam, nos 

autos, provas incontroversas de que sua permanência (no cargo, 

emprego ou função pública) poderá causar (ou está causando) dano 

efetivo à instrução processual (apuração do ato de improbidade 

administrativa que lhe foi imputado).” (‘Lei de Improbidade Administrativa 

Comentada’, 5ª ed., Ed. Atlas, págs. 229/230). A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça não destoa: "PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO 

À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. 1. "A 

norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê o 
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afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de 

improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente o respectivo 

pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução processual" 

(AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 

6/9/2012). A mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo 

não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento 

cautelar. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 472.261/RJ, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

13/06/2014, DJe 01/07/2014). "ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DA 

FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 20, § ÚNICO, DA LEI 8.429/92. MEDIDA 

EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência desta colenda Corte 

Superior de Justiça que o afastamento cautelar do agente público de sua 

função, com fundamento no art. 20, par. único da Lei 8.429/92, é medida 

excepcional, que somente se justifica quando o comportamento do agente, 

no exercício de suas funções, possa comprometer a instrução do 

processo. Precedentes: AgRg na SLS 1.563/MG, CE, Rel. Min. ARI 

PARGENDLER, DJe 6.6.2012, AgRg no REsp. 1.204.635/MT, 2T, Rel. Min. 

CASTRO MEIRA, DJe 14.6.2012, REsp. 929.483/BA, 1T, Rel. Min. LUIZ FUX, 

DJe 17.12.2008, REsp. 993.065/ES, 1T, Rel. Min. TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, DJe 12.3.2008. Ressalte-se que a relevância do cargo ou a 

posição estratégica do cargo não é razão suficiente, por si só, para o 

afastamento. 2. No caso em apreço, o Tribunal a quo, amparado nas 

peculiaridades do caso concreto, se manifestou de forma fundamentada 

sobre a desnecessidade de afastamento cautelar da recorrida; a análise 

da situação processual evidencia o acerto dessa conclusão, por isso que 

não está a merecer qualquer ressalva, reprimenda ou retoque. 3. Recurso 

Especial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS desprovido." 

(REsp 1197807/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 14/11/2013). Os fatos, sob 

a ótica apresentada pelos autores populares e, em uma análise 

perfunctória, se mostram suficientes para autorizar, em tese, a verificação 

de eventual nulidade do contrato administrativo firmado entre as 

requeridas Sociedade Mato-grossense de Assistência em Medicina Interna 

Ltda e a Empresa Cuiabana de Saúde Pública, bem como o ato GP n.º 

501/2017, publicado em 17/04/2017. Entretanto, não se verifica nenhuma 

correspondência entre o pedido de afastamento e a impossibilidade ou 

dificuldade de se obter a prova caso o agente permaneça na função. 

Ademais, foram juntados aos autos documentos que comprovam que o 

mandato de representação outorgado ao requerido Huark Douglas Correia 

foi revogado e a afirmação dos autores populares de que o requerido 

ainda permanece como representante de fato da empresa requerida 

PROCLIN está desacompanhada de indícios mínimos de prova, de modo 

que, no momento, não mais persiste a situação que consubstanciaria o 

perigo da demora. Por fim, repiso, que para a concessão da medida 

excepcional de afastamento do agente público, é imprescindível 

comprovar que a sua permanência na função compromete, de fato, a 

instrução processual. Diante do exposto, não estando suficientemente 

atendidos os requisitos imprescindíveis para a concessão da liminar, na 

forma pretendida, indefiro o afastamento do requerido Huark Douglas 

Correia do cargo de Secretário de Saúde do Município de Cuiabá, sem 

prejuízo de nova análise, caso surjam fatos novos que configurem a 

imprescindibilidade da medida. Citem-se e intimem-se os requeridos para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal (art. 7º, da Lei n.º 

4.717/65). Intime-se o patrono do requerido Huark Douglas Correia, a 

regularizar a representação processual, no prazo de dez (10) dias, sob 

pena de serem desentranhadas as petições e documentos juntados aos 

autos. Cientifique-se o representante do Ministério Público. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 216626 Nr: 25387-38.2005.811.0041

 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, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, 

CARLOS MARINO SOARES SILVA, JOAQUIM GONÇALVES MONTEIRO, 

JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, MARCO AURÉLIO ARAÚJO, ELIETE MARIA 

DIAS FERREIRA MODESTO, MARELY LEBRE ROSA, ANSELMO OLIVEIRA 

DE LIMA, CEREAIS NORTE LTDA, CARLOS ALBERTO DE PAULA ARAÚJO, 

CARLOS AUGUSTO GONÇALVES, JONY GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BARDUSCO 

SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DA SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT, ADRIANA LOPES 

SANDIM - OAB:4.428, ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS - OAB:9.658-B/MT, 

AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 20927/O MT, ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, CARLOS EDUARDO 

CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, FELIPE MAIA BROETO - OAB:23.948, 

HUMBERTO A. DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6.000/MT, IVANOWA 

RAPOSO QUINTELA - OAB:5.379/MT, JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21.354/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, 

JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT, JOSÉ DO PATROCINIO 

BRITO JUNIOR - UNIJURIS - OAB:4.939-MT, JOSÉ PATROCÍNIO DE 

BRITO JÚNIOR (UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.636/MT, LUCIANA BORGES 

MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSÚ 

PRATES - OAB:4.652/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT, RENATO BISSE CABRAL - OAB:9.201/MT, RODRIGO 

LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES 

VALLIM - OAB:4717, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6.212/MT, UEBER 

ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT, ULISSES RIBEIRO - 

OAB:5.464/MT

 Vistos etc.

O processo encontra-se aguardando a realização da audiência de 

instrução e julgamento, designada para o dia 13/11/2018, às 9hs.

O réu Anselmo de Oliveira de Lima informa que “..a testemunha, Sra. 

Aparecida de Fátima Prandini, encontra-se na Itália desde o início do mês 

de julho do corrente ano, não havendo previsão de seu retorno ao Brasil” 

(SIC), nesse sentido manifesta pela “... desistência da produção da 

referida prova oral, requerendo sua homologação pelo d. Juízo” (SIC – 

fls.3380/3384).

O réu Carlos Alberto de Paula Araújo postula a juntada do 

substabelecimento sem reserva de poderes (fls. 3394/3396).

Intimado, o Ministério Público requereu a apreciação do pedido de 

desistência da oitiva da testemunha Aparecida de Fátima Prandini, 

formulado pelo réu Anselmo Oliveira de Lima (fl. 3397).

As provas emprestadas concernente aos depoimentos das testemunhas 

Mailsa Silva de Jesus (Processo n.º 29682-21.2005.811.0041 - Código 

221577), Pedro Gomes de Lima e Mailsa Silva de Jesus (Processo n.º 

8020-95.2005.811.0041) e Edson Tarcísio de Oliveira (Processo n.º 

25387-38.2005.811.0041 - Código 22157) foram acostadas aos autos às 

fls. 3360, 3375 e 3398, respectivamente.

 A Digna Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, Dra. Claudinéia 

Santos de Queiroz, atuando em favor do Réu Anselmo de Oliveira Lima, 

pleiteou, em 9/10/2018, a redesignação da audiência de instrução 

agendada para 13/11/2018, “tendo em vista que o horário de expediente e 

jornada de trabalho da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso é 

das 12:00h às 18:00h, consoantes Portaria n.º 085/2017/DPG publicada no 

D.O nº 26948 de 26/01/2017” (SIC - fl. 3399).

 É o relatório. Decido.

Pois bem, diante do requerimento do réu Anselmo de Oliveira de Lima, 

homologo a desistência da oitiva da testemunha de defesa Aparecida de 

Fátima Prandini, para que surta seus efeitos legais.

À vista disso, cancelo a realização da audiência de conciliação designada 

para o dia 13/11/2018, às 9 horas e, por consequência, julgo prejudicado o 

pedido da Digna Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, Dra. 

Claudinéia Santos de Queiroz.

Certifique se o cadastro dos patronos dos réus está atualizado, em caso 

negativo, proceda-se o necessário.

Por fim, diante das provas emprestadas colacionadas às fls. 3360, 3375 e 

3398, deverão as partes, em querendo, se manifestar no prazo comum de 

15 (quinze) dias.

Escoado o prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 
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retornem-me os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1150734 Nr: 32017-27.2016.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MT, ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA ESTADUAL), 

MARIA APARECIDA RABELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC., CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT, DANIELLE YUKIE FUKUI - OAB:13589, 

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS 

FAIAD - OAB:3.520/MT, GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - 

PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:11.140/MS, João 

Carlos Disarsz Alves - OAB:17441/E, MARINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:OAB/MT 16.735, MURILO MATEUS MORAES LOPES - 

OAB:12.636/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo n.º 012/03, 

que concedeu indevidamente a estabilidade excepcional à requerida Maria 

Aparecida Rabelo da Silva no serviço público e ainda; declarar nulo todos 

os atos administrativos subsequentes de enquadramentos, progressões, 

incorporações, inclusive, o Ato n.º 589/03, que a enquadrou no cargo de 

carreira de “Técnico Legislativo de Nível Médio”. Condeno a requerida 

Maria Aparecida Rabelo da Silva ao pagamento das custas judiciais e 

despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas. No 

tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em 

ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou 

vencido. (...)..Encaminhem-se cópia da inicial e dos documentos que a 

instruem à Central de Inquéritos do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, para apurar a prática, em tese, de falsificação de documento em 

relação à declaração de tempo de serviço supostamente prestado pela 

requerida Maria Aparecida Rabelo da Silva na Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1141515 Nr: 28076-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS 

DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESNV..ECON. E SOCIAL DE 

MATO GROSSO, SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO 

SISTEMA SOCIEDUCATIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 127770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos constantes na inicial, 

para determinar que o Estado de Mato Grosso, suspenda imediatamente, 

os descontos previdenciários sobre as verbas percebidas por servidores 

que exercem cargos em comissão, bem como condeno o requerido, a 

restituir os valores descontados indevidamente, nos últimos cinco anos 

anteriores à propositura da ação, a serem corrigidas pelo IGPM, a contar 

da data de cada desconto, com juros de 1%, a partir da citação.Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em valor fixo 

no montante de$10.000,00 (dez mil reais), considerando a 

desnecessidade de dilação probatória e o trabalho realizado pelos 

advogados (...)..Transitada em julgado, procedam-se as anotações 

necessárias e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 720938 Nr: 16407-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO CALDART, NET UNO 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, DANTE DE CARVALHO MARCILIO, 

LUIZ ANTONIO TIMOTEO DA COSTA, NELCI SALETE BASSO, CARLA 

CRISTINA PALUDO, ADRIANO HELDER DANTAS SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JUNIOR - 

PROMOTOR - OAB:PROMOTOR DE JUS, LAURA FABIANA LEAO DE 

BARROS - OAB:12366-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, ANDRESSA ARMELIN - OAB:18776/A, Carlos 

Augusto Malheiros Fernandes de Souza - OAB:3988, EDUARDO 

ALVES MARÇAL - OAB:13311/MT, ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - 

OAB:13.919/MT, FERNANDO EUGÊNIO ARAÚJO - OAB:6670, HERTHON 

GUSTAVO DIAS - OAB:6885, MAÍRA NUNES SAFRA - OAB:15.299/MT, 

MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768/MT, MARCELO ALVES PUGA 

- OAB:5.058/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Ante o exposto:a)Indefiro o pedido de concessão, em dobro, do prazo de 

15 (quinze) dias e consequente carga dos autos para confecção dos 

derradeiros memoriais;b)Indefiro o pedido de concessão do prazo de 40 

(quarenta) dias para apresentação de alegações finais;c)Reconheço a 

preclusão temporal para apresentação das razões finais, vez que o prazo 

para alegações finais encerrou-se em 15/3/2015.Intimadas as partes, 

retornem-me os autos conclusos para sentença.Intime-se e cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105022 Nr: 31-03.1989.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEODIT LUIZA DO ESPIRITO SANTO, ANTÔNIA LUIZA 

NADAF FIGUEIRA DE GUSMÃO, JOSÉ FIGUEIRA DE GUSMÃO, MARIA DA 

GUIA NADAF FILGUEIRAS, JESUS DE OLIVEIRA FILGUEIRAS, NADIR DOS 

SANTOS NADAF PEIXOTO, LUIZ FERNANDO PEIXOTO, DOMINGOS 

SÁLVIO NADAF, PONG CHIEN LIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO MOYSÉS NADAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENAN NADAF 

GUSMAO, para devolução dos autos nº 31-03.1989.811.0041, Protocolo 

105022, 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.: 450294 Nr: 22932-27.2010.811.0041

 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: RCRF, JRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFDS

 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: JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS 

- OAB:3830/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 22932-27.2010.811.0041, 

Protocolo 450294, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
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adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1027744-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UECIRLANDIO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

JANETE DIAS PIZARRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIENE DORILEO SIQUEIRA (REQUERIDO)

LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1027744-17.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: UECIRLANDIO DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: LUCIENE 

DORILEO SIQUEIRA Vistos etc. Diante das informações do id.15875080, 

acerca da existência de medida protetiva envolvendo as partes deste 

feito, declino da competência para processar e julgar o presente pedido, 

determinando a imediata remessa dos autos ao douto juízo da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, desta 

comarca, onde se encontra a ação de n° 1031059-53.2018.8.11.0041. Via 

de consequência, revogo parte da decisão do id.15024335, concernente à 

regulamentação de convivência do genitor com sua filha. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. Luis Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025166-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. D. C. (AUTOR(A))

F. S. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. T. (ADVOGADO(A))

J. P. D. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação da parte requerida. Sendo assim, faço vistas dos autos à 

parte requerente a fim de que requeira o que entender de direito, dentro do 

prazo de 15 dias. CUIABÁ, 11 de outubro de 2018. MIRELLI SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 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: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008706-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. R. (AUTOR(A))

AFONSO CARLOS RANZOLIM (AUTOR(A))

ELISANGELA APARECIDA CARDOSO (AUTOR(A))

ISABELI CARDOSO RANSOLIN (AUTOR(A))

SANDRO MARCOS RANSOLIN (AUTOR(A))

SANDRA MARIA RANZOLIN (AUTOR(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GABRIEL EURICO RANSOLIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZADIR DA SILVA RANZOLIM (RÉU)

Outros Interessados:

ALCIDES ANTONIO RANSOLIM OAB - 155.857.271-68 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da 

devolução da carta precatória. Cuiabá, 11 de outubro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029614-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO (ADVOGADO(A))

CARINA COUTINHO RIBEIRO (REQUERENTE)

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO DIOVAN STOLF (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1029614-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CARINA COUTINHO RIBEIRO 

REQUERIDO: ERICO DIOVAN STOLF Vistos etc. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Em que pese a determinação da adequação 

da planilha de débitos aos preceitos do artigo 528, § 7º, do Código de 

Processo Civil, a parte exequente não conseguiu atender o comando 

judicial. Assim, visando o melhor interesse dos menores e a fim de evitar 

maiores retardamentos na prestação jurisdicional, de ofício, excluo a 

dívida correspondente aos meses de abril e maio de 2018, que poderá ser 

executada em ação autônoma, pelo rito do artigo 523, do Código de 

Processo Civil, e recebo a presente ação executiva pelo rito do artigo 528, 

§ 7º, do mesmo Diploma Processual, tendo por fundamento a verba 

inadimplida (parcialmente) nos três meses anteriores à propositura desta 

demanda, conforme planilha apresentada no ID n. 15509485. Dessa 

maneira, o débito aqui perseguido é composto pelo valor que não foi pago 

nos meses de junho a agosto de 2018, no total de R$ 2.151,00 (dois mil 

cento e cinquenta e um reais), MAIS as posteriores que estiverem 

vencidas. Portanto, cite-se o executado pessoalmente, para no prazo de 

03 (três) dias, sob pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito 

de R$ 2.151,00 (dois mil cento e cinquenta e um reais), mais as parcelas 

que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) provar 

que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar. Saliento que o 

pagamento apenas do valor da memória de cálculo, desacompanhado do 

comprovante das parcelas posteriores, vencidas, não inibirá a decretação 

da prisão civil. Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, 

desde que sejam pagos no prazo de 3 (três) dias, juntamente com o débito 

executado. Como medida de celeridade e economia processual, sirva 

cópia da presente como mandado de intimação. Expeça-se ofício para que 

as verbas alimentes, doravante, sejam descontadas diretamente na folha 

de pagamento, e colocada a disposição da representante dos exequentes. 

O ofício deverá ser acompanhando por uma cópia da decisão 

interlocutória concessiva da verba alimentar provisória, proferida nos 

autos da ação de divórcio número 1003711-60.2018.8.11.0041. 

Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012460-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REGINA DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

paulo (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 11 de 

outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001493-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. S. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. S. (ADVOGADO(A))

K. D. M. B. (RÉU)

I. D. M. P. (RÉU)

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, nos moldes do artigo 437 § 1º 

do CPC. Cuiabá, 11 de outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 995487 Nr: 21205-57.2015.811.0041

 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: AFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA GREFFE DE MELO 

SANTANA - OAB:12158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE CASTRO 

BORGES REIS - OAB:18.866/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 21205-57.2015.811.0041 – Código 995487

Espécie: Ação de Obrigação de Fazer

Requerente: Antônio Fernandes Filho

Advogada: Dra. Sônia Maria Greffe de Melo Santana

Requerida: Aline Cristine Lemes da Silva

 Advogada: Dra. Amanda de Castro Borges Reis

Data e horário: quarta-feira, dia 10 de outubro de 2018, 16h30min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Sergio Valério

Promotor de Justiça: Dr. Aurélio René Arrais – ausência por não haver 

interesse de incapaz

Requerente: Antônio Fernandes Filho

Advogada: Dra. Sônia Maria Greffe de Melo Sant’ana

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, não foi possível propor a conciliação em razão da 

ausência injustificada da parte ré e de sua advogada, devidamente 

intimados conforme certidão de fl. 295. A parte autora disse que não tem 

testemunhas para serem ouvidas e dispensa o depoimento da parte ré, até 

porque entende que as provas são documentais e encontram-se nos 

autos. A parte autora pediu para registrar a seguinte proposta, à parte ré, 

como forma de resolver a lide: ambos doarem sua meação sobre o imóvel 

para os filhos.

 DELIBERAÇÕES

O juiz despachou: Intime-se a parte ré, na pessoa de sua advogada, para 

manifestar sobre a proposta acima, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739075 Nr: 35699-63.2011.811.0041

 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: KADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 35699-63.2011.811.0041, 

Protocolo 739075, 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.: 740011 Nr: 36701-68.2011.811.0041

 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: KADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 36701-68.2011.811.0041, 

Protocolo 740011, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1088526 Nr: 5445-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15.402/MT, JUSSIANEY VIEIRA VASCONCELOS - 

OAB:11.287-O/MT

 Vistos.

Considerando o parecer Ministerial de fl. 140, e ainda que não foi tentada a 

composição entre as partes, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 18 de dezembro de 2018, às 15:30 horas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 273749 Nr: 4079-72.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, ZOROASTRO C. TEIXEIRA - OAB:743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Ferrreira 

Teixeira - OAB:3662

 Vistos.

Considerando o teor da decisão de fls. 36/37 e da sentença de fls. 85/86, 

defiro a expedição de alvará requerida à fl. 103, para a liberação dos 

valores informados à fl.105, em favor da credora.

Após, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1134129 Nr: 24745-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACON, AODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE GALVÃO F. DO VALE 

- OAB:10.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 
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presente feito para que a parte exequente se manifeste nos autos 

requerendo o que entender de direito dentro do prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1123236 Nr: 20131-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGMDA, PMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATASHA MAIA TEIXEIRA - 

OAB:7933

 Visto.

Citado, o executado apresentou justificativa, informando que sofreu 

alteração na sua capacidade financeira, e não tem condições de adimplir o 

débito de uma só vez, e pede que a dívida seja parcelada em 12 (doze) 

vezes.

A parte exequente, por sua vez, não concordou com a proposta de 

parcelamento (fls. 108).

Em verdade, sabe-se que a simples alegação de dificuldade financeira não 

é bastante para eximir o devedor do encargo alimentar, em especial 

quando os filhos ainda são menores, que dependem exclusivamente dos 

genitores na manutenção de suas despesas, razão pela qual não serve 

como justificativa ao inadimplemento.

Assim, rejeito a justificativa apresentada às fls. 96/98 e determino:

Promova-se o necessário para que a dívida seja protestada (CPC, art. 

517).

Promova-se a tentativa de penhora de valores, via sistema BACENJUD, 

com imediata transferência do valor bloqueado para a conta de depósitos 

judiciais.

Promova-se a penhora dos veículos cadastrados em nome do executado, 

via sistema RENAJUD, exceto se possuírem restrições de outra natureza.

Havendo êxito na penhora de valores ou veículos, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o resultado da pesquisa, bem 

como, instrua o processo com demonstrativo atualizado da dívida.

Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que, em 05 (cinco) dias, informe 

se existe saldo em nome do alimentante, em conta de FGTS e PIS/PASEP. 

E, em caso positivo, que o valor seja depositado na conta de depósitos 

judiciais do TJMT (Banco do Brasil, agência 3834), devidamente vinculada 

a estes autos, até o montante da dívida, que também deverá ser informada 

no ofício, esclarecendo àquele órgão, que o dinheiro se destina ao 

pagamento de verbas alimentares executadas nestes autos.

Promova-se a consulta de vínculos empregatícios do executado no 

sistema CAGED/MTE.

Se forem frustradas as diligências acima, dê-se vista à parte exequente 

para que se manifeste sobre o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1108675 Nr: 14205-69.2016.811.0041

 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: EPRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, MARIANA PERES GIROLDO - OAB:16891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:, VINICIUS ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB-9453

 Visto.

Proceda-se com a alteração da classe processual, para que conste como 

cumprimento de sentença.

Às fls. 45/46, o executado manifestou informando impossibilidade 

financeira para o cumprimento do pagamento dos honorários advocatícios, 

conforme acordado às fls. 42/43, e pede a suspensão do pagamento pelo 

período de 06 (seis) meses.

Intimada, a parte credora impugnou o pedido, e pediu que se iniciasse a 

fase executória (fls. 53/55).

Pois bem. Em que pesem os argumentos do executado, constata-se que a 

alegação de dificuldade financeira não tem o condão de atribuir efeito 

suspensivo à ação de execução, se não houver a concordância da parte 

credora, como ocorreu no presente caso.

Verifica-se que o título executivo está revestido das formalidades legais, 

e, ante a recusa da credora pela suspensão da ação, bem como, 

verificado o não pagamento do valor devido, deverão ser iniciados os 

procedimentos expropriatórios.

Promova-se o necessário para que a dívida seja protestada (CPC, art. 

517).

Promova-se a tentativa de penhora de valores, via sistema BACENJUD, 

com imediata transferência do valor bloqueado para a conta de depósitos 

judiciais.

Promova-se a penhora dos veículos cadastrados em nome do executado, 

via sistema RENAJUD, exceto se possuírem restrições de outra natureza.

Havendo êxito na penhora de valores ou veículos, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o resultado da pesquisa, bem 

como, instrua o processo com demonstrativo atualizado da dívida.

Se forem frustradas as diligências acima, dê-se vista à parte exequente 

para que se manifeste sobre o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 792004 Nr: 46097-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA BENASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES BENASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018, SUZANA PEREIRA 

LEITE MORAIS - OAB:12.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

A presente ação executiva está em tramitação desde 2012, sem que a 

credora consiga seu objetivo: o recebimento do débito.

Assim, independentemente das medidas que já foram determinadas nestes 

autos, em busca do adimplemento da dívida, determino:

Promova-se a tentativa de penhora de valores, via sistema BACENJUD, 

com imediata transferência do valor bloqueado para a conta de depósitos 

judiciais.

Promova-se a consulta de vínculos empregatícios do executado no 

sistema CAGED/MTE.

Promova-se a penhora dos veículos cadastrados em nome do executado, 

via sistema RENAJUD, exceto se possuírem restrições de outra natureza.

Havendo êxito na penhora de valores ou veículos, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o resultado da pesquisa, bem 

como, instrua o processo com demonstrativo atualizado da dívida.

Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que, em 05 (cinco) dias, informe 

se existe saldo em nome do alimentante, em conta de FGTS e PIS/PASEP. 

E, em caso positivo, que o valor seja depositado na conta de depósitos 

judiciais do TJMT (Banco do Brasil, agência 3834), devidamente vinculada 

a estes autos, até o montante da dívida, que também deverá ser informada 

no ofício, informando àquele órgão que o dinheiro se destina ao 

pagamento de verbas alimentares.

Se forem frustradas as diligências acima, dê-se vista à parte exequente 

para que se manifeste sobre o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 234827 Nr: 3992-53.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCSS, ACCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 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: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990

 Vistos.

 Independentemente das medidas que já foram tomadas nos autos ao 

longo desses doze anos de tramitação, determino:

 Promova-se a consulta de vínculos empregatícios do executado no 

sistema CAGED/MTE.
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 Promova-se tentativa de penhora de valores, via sistema BACENJUD, com 

imediata transferência do valor bloqueado para a conta de depósitos 

judiciais.

 Promova-se a penhora dos veículos cadastrados em nome do executado, 

via sistema RENAJUD, exceto se possuírem restrições de outra natureza.

 Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que, em 05 (cinco) dias, 

informe se existe saldo em nome do alimentante, em conta de FGTS e 

PIS/PASEP. E, em caso positivo, que o valor seja depositado na conta de 

depósitos judiciais do TJMT (Banco do Brasil, agência 3834), devidamente 

vinculada a estes autos, até o montante da dívida, que também deverá ser 

informada no ofício, esclarecendo àquele órgão, que o dinheiro se destina 

ao pagamento de verbas alimentares executadas nestes autos.

 Promova-se a inclusão da ordem prisão civil no sistema BNMP 2.0/CNJ, 

com base na última planilha apresentada nos autos, MAIS as posteriores 

que estiverem vencidas.

 Promova-se a pesquisa de endereço em nome do executado, nos 

sistemas a disposição deste juízo.

 Caso seja obtido endereço do executado diverso do que consta nos 

autos, expeça-se novo mandado de prisão, bem como, expeça-se ofício à 

Autoridade Policial competente solicitando o seu cumprimento, ressalvando 

que a custódia deverá ser cumprida no estabelecimento mais próximo da 

residência do executado ou no Centro de Ressocialização de Cuiabá 

(antiga Cadeia Pública do Carumbé), porém, separado dos demais presos 

comuns.

 Havendo êxito na penhora de valores ou veículos, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o resultado da pesquisa, bem 

como, instrua o processo com demonstrativo atualizado da dívida.

 Se forem frustradas as diligências acima, dê-se vista à parte exequente 

para que se manifeste sobre o que entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 749980 Nr: 1665-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDSM, ZFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS - OAB:8.862/MT

 Considerando que na gradação legal prevista no art. 835 do Código de 

Processo Civil, em primeiro lugar está o dinheiro, em espécie ou depósito 

em instituição financeira, e em segundo lugar, veículos de via terrestre e 

outros, e que o Sr. Oficial de Justiça não dispõe de meios eletrônicos para 

a busca da existência de bens em nome do devedor, determino as 

diligências pelos sistemas BACEN-Jud e RENAJUD.Sendo encontrando 

bens, de quaisquer espécies, proceda-se ao bloqueio, de tantos quantos 

bastem, a título de arresto, para garantir a execução, iniciando-se pelo 

sistema Bacen-jud.Retornem-se os autos ao Gabinete, até que se 

processe a ordem.Em caso de resposta positiva, ainda que parcial, 

proceda-se com a vinculação da quantia bloqueada a este 

processo.Proceda-se, igualmente, com a consulta e restrição de 

transferência, via RENAJUD, dos veículos automotores encontrados em 

nome do executado, que não possuírem restrições de outra 

natureza.Expeça-se, ainda, o necessário para que a dívida seja levada a 

protesto, nos termos do artigo 517, § 1º, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1120551 Nr: 19038-33.2016.811.0041

 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: HEDCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNCDC, JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:18.056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - 

OAB:17.306, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:17306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não citação do requerido, dê-se vistas ao requerente a fim de que, 

em 10 (dez) dias, manifeste se possui interesse na continuidade da ação, 

existindo interesse na continuidade da ação que informe o correto 

endereço da requerida.

 Intimem-se.

 Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1107983 Nr: 13852-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDCCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o requerido pela parte autora em audiência de conciliação (Termo 

de Audiência de Conciliação – Folha 38), para que em 10 (dez) dias, 

informe o correto endereço da requerida.

 Intimem-se.

 Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033422-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA SILVA ROBERTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1033422-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ALINE APARECIDA SILVA 

ROBERTO REQUERIDO: JOAO ROBERTO Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Considerando as informações do Relatório 

Médico (Id. 15718311), de que o requerido encontra-se internado na UTI 

em estado grave, nomeio a requerente como sua Curadora provisória. 

Lavre-se o termo de compromisso. Diante do quadro clínico, deixo de 

determinar a sua citação e intimação para audiência de entrevista e 

determino seja procedido estudo psicossocial pela equipe técnica deste 

juízo, para comprovação da situação atestada. O relatório deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Com o laudo nos autos, dê-se 

ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031931-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON PEREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1031931-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EVERSON PEREIRA DE 

MORAES REQUERIDO: MARIA ROSA DA SILVA Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Considerando as informações do Relatório 

Médico (Id. 15548160), de que a requerida encontra-se em internação 

domiciliar desde 11.04.2017, incapaz de exercer sua atividade civil, 

nomeio o requerente como seu Curador provisório. Lavre-se o termo de 
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compromisso. Diante do quadro clínico, deixo de determinar a sua citação 

e intimação para audiência de entrevista e determino seja procedido 

estudo psicossocial pela equipe técnica deste juízo, para comprovação da 

situação atestada. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias. Com o laudo nos autos, dê-se ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007737-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. F. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENIR ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007737-38.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: JOAO PEDRO FERREIRA 

COSTA EXECUTADO: CLAUDENIR ARAUJO COSTA Visto. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que a parte exequente informa que houve 

adimplemento da dívida. É o relatório. DECIDO. Dispõe o Código de 

Processo Civil: "Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação 

for satisfeita;" Considerando que o valor postulado em sede de 

cumprimento de sentença foi pago, a sua extinção é medida que se impõe. 

Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença. 

Defiro ao executado a gratuidade processual. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028928-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA (ADVOGADO(A))

NYLTER APARECIDA FERREIRA FABRIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1028928-08.2018.8.11.0041. Vistos. Welbert Mauro Ferreira e Nylter 

Aparecida Ferreira Fabris, formularam o presente pedido de Alvará 

Judicial, para o fim de levantamento e saque dos valores depositados na 

conta vinculada do PIS, mantida junto à Caixa Econômica Federal, mas foi 

realizada transferência ao Banco do Brasil, da titularidade de Rita Dias 

Ferreira, falecida em 07.03.2016, sob os fundamentos lançados na inicial. 

É o breve relatório. D E C I D O. Os documentos comprovam que os 

requerentes têm legitimidade para formularem este pedido, visto que são 

filhas da de cujus, que era separada judicialmente, e deixou apenas esses 

02 (dois) filhos, ora requerentes, conforme certidão de óbito (id. 

15122796). Portanto, dessa forma, estando satisfeitas as exigências 

legais, defiro o pedido de alvará formulado na inicial, autorizando o 

levantamento e saque dos valores creditados (Id. 15122810), referente ao 

PIS, transferido junto ao Banco do Brasil, da titularidade da falecida Rita 

Dias Ferreira, em favor dos requerentes Welbert Mauro Ferreira e Nylter 

Aparecida Ferreira Fabris, sem necessidade de prestar contas. Transitada 

em julgado, certifique-se, e expeça-se o alvará. Ao alvará deverá ser 

juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita integralmente no 

alvará. Após, arquive-se, com as baixas pertinentes. Justiça gratuita. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022777-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE BRAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARILENE ALVES (ADVOGADO(A))

REYNALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1022777-26.2018.8.11.0041. Vistos. Berenice Braz dos Santos e 

Reynaldo da Silva Santos, aforaram pedido de Alvará Judicial para o fim 

de levantamento e saque de valores depositados na conta vinculada do 

FGTS, mantida junto à Caixa Econômica Federal, bem como ao Banco Itaú, 

da titularidade de Renan Martins dos Santos, falecido em 30.05.2018, sob 

os fundamentos lançados na inicial. O processo foi endereçado a uma das 

varas cíveis desta comarca, e distribuído à 8ª Vara Cível desta capital, e o 

juiz determinou a redistribuição para uma das Varas Especializadas de 

Família (Id. 14407905), e o processo foi distribuído a esta Vara. É o 

relatório. D E C I D O. A inicial veio instruída com fotocópias de documentos 

pessoais dos requerentes, certidão de óbito do de cujus e extrato do 

banco. Pela análise dos documentos carreados aos autos, é possível 

concluir que os requerentes têm legitimidade para formular o pedido 

declinado nesta ação, ou seja, são genitores do falecido, que era solteiro 

e não deixou filhos. Assim, estando preenchidos os requisitos legais 

exigidos para a espécie, defiro o pedido de alvará formulado na inicial, 

para autorizar o saque dos valores creditados, perante a Caixa Econômica 

Federal, da titularidade de Renan Martins dos Santos. Transitada em 

julgado, certifique-se e expeça-se o alvará. Ao alvará deverá ser juntada 

fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita integralmente no alvará. 

Após, arquive-se, com as baixas pertinentes. Justiça gratuita. P. I. C.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032926-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA (ADVOGADO(A))

JUCIMARA VICENCIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO CRISTIANO CAMPOS DA CRUZ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1032926-81.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$24,000.00 ESPÉCIE: [HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, 

Alimentos, Guarda, Fixação, Dissolução, Intimação / Notificação]

->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: 

JUCIMARA VICENCIA DE CAMPOS Endereço: RUA 22 DE NOVEMBRO, 

304, JARDIM UNIÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-855 POLO PASSIVO: 

Nome: REINALDO CRISTIANO CAMPOS DA CRUZ Endereço: RUA 

COMANDANTE COSTA, 929, - DE 921/922 A 1771/1772, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-400 Senhor(a): JUCIMARA VICENCIA DE 

CAMPOS A presente, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 26/11/2018 Hora: 15:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. 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. 362 e 

§§ do CPC). 3. 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, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 
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comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 11 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016332-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. M. (ADVOGADO(A))

R. D. S. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. D. S. N. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1016332-89.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$8,488.68 ESPÉCIE: [Exoneração]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: ROSANGELO DA SILVA NUNES Endereço: AVENIDA B, 

CONDOMÍNIO MONZA, apto 32, bloco 03, PARQUE RESIDENCIAL DAS 

NAÇÕES INDÍGENAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-842 POLO PASSIVO: 

Nome: Pedro Paulo de Souza Nunes Endereço: RUA SÃO LUIS, 178, antiga 

cohab velha, CIDADE VERDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-650 

INTIMANDO(A): POLO ATIVO: Nome: ROSANGELO DA SILVA NUNES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª 

VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 27/11/2018 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

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. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 

11 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023147-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PRUDENCIO DE DEUS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA DE DEUS PAULA (REQUERENTE)

TAYANA CAROLINA VIEIRA KREISCHER (ADVOGADO(A))

ROSA APARECIDA DE DEUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSEMARY AUXILIADORA DE DEUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AGRIPINA DE DEUS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1023147-05.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Antes de tudo, procedam-se as retificações e 

anotações necessárias, tendo em vista a conversão para arrolamento 

sumário, Id 14442178. No mais, em observância do que consta dos autos, 

intime-se inventariante para que manifeste interesse no prosseguimento 

deste processo no prazo de cinco dias, ratificando ou retificando plano de 

partilha ou pedido de adjudicação, “com a indicação ou confirmação do(s) 

bem(ns)/patrimônio, valor(es), em observância ainda do art. 1829 do 

Código Civil”, conforme determinado no Id 14442178 - Pág. 2. Após, voltem 

os autos conclusos para análise quanto ao julgamento. Intimem-se e 

cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1162889 Nr: 37144-43.2016.811.0041

 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: JDSM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRAM, ECDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NPJ DA UFMT - OAB:, PAULO 

COSME DE FREITAS - OAB:3.739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Tendo em vista a necessidade de oportunizar as partes a produção de 

provas para finalizar este processo com resolução de mérito, redesigno 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

14/12/2018 às 16:00 horas.

Intimem-se as partes e os doutos patronos do Requerente, pessoalmente, 

para comparecerem na audiência designada.

Intimem-se as testemunhas arroladas às fls. 09, pelo Autor e as que por 

ventura forem arroladas pela Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

357, § 4º, do CPC/15).

Às providências, expedindo-se o necessário, observando-se, ainda, o art. 

698 do CPC quanto ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cientifique-se o Ministério Público e o douto Defensor Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1122895 Nr: 20017-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDG, NDG, LDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA - OAB:PORTO VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

- OAB:15.056/MT

 Vistos, etc...

 Primeiramente, reporto-me a decisão de fls. 97, no sentido de realizar 

novo exame de DNA, posto que não ensejará nenhum prejuízo as partes.

Diante disso, entendo conveniente a designação de nova audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 22/11/2018 às 15:30 hrs.

Intimem-se as partes, o Requerente pessoalmente e os Requeridos, 

através de seu d. patrono, para comparecerem na audiência, portando 

todos os seus documentos pessoais.

 Cientifique-se o Ministério Público e o d. Defensor Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 960223 Nr: 4914-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVRDS, SKRDS, KSRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:6.801/MT

 Vistos, etc...

Compulsado os autos, constata-se que o Executado foi preso, fls. 

112/112v e 113, contudo, não adimpliu o débito alimentar.

O Ministério público pugnou pela intimação do Executado para pagar o 

débito em 03 (três) dias ou justificar a impossibilidade do pagamento, fls. 

136.

Tentada a intimação pessoal do devedor/Executado, fls. 142/143, 146, 151 

e 155, restou sem êxito, por estar em local desconhecido.

Por essa razão, em data de 16/05/2017 e em data de 27/06/2017, as 

Exequentes, postularam pela suspensão do processo pelo período de 90 

(noventa) dias, fls. 161 e 165, sendo acolhido para as providências 

quanto à localização do endereço do Executado, fls. 167.

 Escoado o prazo em 11/11/2017, fls. 168, as Exequentes requereram o 

arquivamento dos autos, tendo em vista a impossibilidade de localizar o 

Executado, fls. 173.

 Relatos necessários. Decido.

Extrai-se do relatório acima que, desde maio de 2017, na tentativa de 

conseguir localizar o Executado, o processo vem sendo suspenso, e que 

somadas às suspensões mais o tempo de tramitação, já decorreu mais de 

01 (um) ano, o que importaria em seu arquivamento.

 Assim, considerando a ocorrência supramencionada aliada ao 

requerimento das Exequentes quanto ao arquivamento destes autos, 

tendo em vista a impossibilidade de localizar o Executado, acolho o pedido 

de fls. 173 e determino o arquivamento deste cumprimento de sentença 

nos termos do artigo 921, § 2º.

Aguarde-se no arquivo, com as devidas baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 911335 Nr: 37732-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA CARMO TAVEIRA - 

OAB:12255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16.543/MT

 Vistos, etc...

Compulsando os autos, constata-se que as partes divergem quanto ao 

levantamento/movimentação do valor destinado ao menor a título de 

pensão alimentícia, oriundo da rescisão contratual do Requerido junto a 

Caixa Econômica Federal, fls. 340v.

O Ministério Público pugnou pela desnecessidade de autorização/bloqueio 

judicial quanto à aludida verba, fls. 352/353.

O Requerido, mais uma vez, quanto ao levantamento pela Autora de 

valores relativos à pensão alimentícia, postulou que seja realizado 

somente mediante autorização judicial, fls. 380.

Às fls. 386, a Requerente requisitou que a Caixa Econômica Federal seja 

oficiada, a fim de efetuar a transferência da importância de R$ 12.929,20 

(doze mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte centavos), diretamente 

na conta do menor, e, ainda, postulou pelo cumprimento da sentença 

homologatória de fls. 378, com a consequente expedição de formal de 

partilha para averbação junto aos órgãos competentes.

Relatos necessários. Decido

Primeiramente, em relação à destinação dos valores relacionados à 

pensão alimentícia, oriundos da rescisão contratual do Requerido (fls. 

340v), não há que se falar em necessidade de autorização judicial para a 

Autora movimentar o valor da conta poupança destinado ao menor, pois 

tais valores fazem parte de verba de caráter alimentar que deve ser 

usufruída pela criança.

Por essa razão, defiro o pedido de fls. 386, d), expeça-se ofício a Caixa 

Econômica Federal, a fim de efetuar a transferência dos valores nos 

termos requerido pela Autora, não sendo necessária autorização judicial 

para movimentação do valor.

 Sem prejuízo do acima determinado, cumpra-se o disposto na sentença 

homologatória de fls. 378, expedindo-se o necessário, inclusive formal de 

partilha ou certidões para que as partes providenciem as devidas 

averbações, visando o arquivamento deste processo.

Após a Execução de todas as medidas e nada mais sendo requerido, 

arquive-se com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 817459 Nr: 23887-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS, MHCDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO DE 

OLIVEIRA SALES - OAB:7590-B, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, UNIC - UNIJURIS - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Primeiramente, cumpra-se o determinado às fls. 124, primeiro parágrafo.

Compulsado os autos, constata-se que o Executado está representado 

por advogado, fls. 116, como também juntou prova do pagamento do valor 

executado, fls. 117/118.

 Considerando que, o Executado, já está assistido nos autos pelo 

NPJ/UFMT, chamo o feito à ordem, para tornar sem efeito a decisão de fls. 

124 e demais atos de fls. 125 a 127.

Intime-se a parte Exequente que já completou a maioridade, a manifestar, 
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em 10 (dez) dias, sobre a petição e recibo de fls. 117 e 118, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito.

 Em seguida, voltem-me os autos conclusos para as devidas providências 

ou extinção do feito, se for o caso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049189 Nr: 46033-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSMT, GSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLT, SSL, JSTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILIANE ANDRÉA FLEURY 

PIMENTA - OAB:OAB/MT 19189, NARA REGINA SILVA VENEGA - 

OAB:6580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT. - OAB:, MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174/MT, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 46033-20.2015.811.0041, 

Protocolo 1049189, 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.: 1074905 Nr: 57461-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSMT, GSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILIANE ANDRÉA FLEURY 

PIMENTA - OAB:OAB/MT 19189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 57461-96.2015.811.0041, 

Protocolo 1074905, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 404053 Nr: 35733-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDO, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ENIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, ACIMA 

QUALIFICADO PARA, “EM TRÊS DIAS, PAGAR O DÉBITO, PROVAR QUE O 

FEZ OU JUSTIFICAR A IMPOSSIBILIDADE DE EFETUÁ-LO” (ART. 528 DO 

CPC), SOB PENA DE PROTESTO JUDICIAL E PRISÃO CIVIL DE 1 (UM) A 3 

(TRÊS) MESES, COM A OBSERVÂNCIA AINDA DE QUE: “O DÉBITO 

ALIMENTAR QUE AUTORIZA A PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE É O QUE 

COMPREENDE ATÉ AS 3 (TRÊS) PRESTAÇÕES ANTERIORES AO 

AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E AS QUE SE VENCEREM NO CURSO DO 

PROCESSO”. (CF. § 7º DO ART. 528 DO CPC). Caso queira, poderá ser 

apresentada impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos próprios 

autos, após o término do prazo para pagamento voluntário e 

independentemente de nova intimação, nos termos do art. 525 do CPC.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc...Primeiramente, considerando que com a 

vigência do CPC (Lei 13.105/2015) a cobrança dos alimentos, com 

respaldo em título judicial, deverá ser processada pela via de 

“cumprimento de sentença”, a fim de adequar este feito à atual legislação, 

procedam-se as anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação.Ademais, constata-se que a parte Exequente postulou a 

intimação da parte Executada por edital, uma vez que não possui 

informações acerca de seu atual endereço.Dessa forma, acolho o pedido 

de fls. 211, e de consequência intime-se o executado, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 03 (três) dias cumprir o 

determinado às fls. 191, sob pena de ser restabelecida sua prisão. Às 

providências. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, dê-se vista 

dos autos a parte Exequente e ao Ministério Público.Em seguida, voltem-me 

os autos conclusos.

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, Marina Roberta da Silva, 

digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Marya Santana de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 887221 Nr: 21407-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA DUARTE DE SOUZA, TERCIO MARIO CORREA DE 

MORAES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TERCIO MARIO CORREA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZE MARIA MAMEDE DE 

ARRUDA - OAB:19.282-0/MT, KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:11.177 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERIKA DUARTE DE SOUZA, Cpf: 

79389376149, Rg: 0545671-1, Filiação: Arlinda Duarte de Souza e Jose 

Ribeiro de Souza, data de nascimento: 31/03/1975, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, viuvo(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE ACIMA QUALIFICADO, PARA 

QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTE INTERESSE NO 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SOB PENA DE REMOÇÃO.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação , de INVENTÁRIO E PARTILHA DE 

BENS , proposta por ERIKA DURATE DE SOUZA em razção do falecimento 

de TÉRCIO MARIO CORREA DE MORAES.

Despacho/Decisão: Vistos, etc... Considerando principalmente a pretensão 

de remoção da inventariante, fls. 124, não obstante o certificado às fls. 

121/123, necessário, portanto, primeiramente, a intimação pessoal, para 

que possa ser proferida uma decisão neste sentido, sem que se cogite de 

nulidade. A propósito, vejamos a jurisprudência do e. TJMT:“...Sem estas 

solenidades que a lei determina, a remoção deixa de ter legalidade 

constitui arbitrariedade do órgão julgador, ferindo o contraditório e a ampla 

defesa, cânones constitucionais, impondo-se o conhecimento e 

provimento do agravo...” (TJMT – RAI n. 87512/2009, Rel. Des. Sebastião 

de Moraes Filho, j. em 03.02.2010).Aliás, extrai-se do voto condutor o 

seguinte:“...Desta forma, a conclusão que se chega é que não há como 

ser destituída a inventariante sem que o advogado, em primeiro lugar, seja 

intimado para prosseguir no pleito, em prazo fixado pelo magistrado de 

piso. E, mesmo pela inércia do advogado, impõe-se a intimação pessoal da 

inventariante para suprir a inatividade do advogado, até contratar outro e, 

de resto, cumprir a determinação judicial...”Ainda:“...É cabível a remoção 

da inventariante quando esta procede de forma desidiosa, mas, não 

restando comprovada tal conduta por parte da recorrente, descabe o seu 

afastamento, valendo gizar que ela não foi intimada pessoalmente para 

atender o comando judicial tido por descumprido. Recurso provido.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70058399783, TJRS, Julgado em 16/04/2014) 

Assim sendo, intime-se pessoalmente a inventariante, por edital se 

necessário, para que manifeste interesse neste processo, no prazo de 

cinco dias, em observância do determinado por este Juízo às fls. 120, 

desta feita, sob pena de remoção. Após, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise, visando o prosseguimento e conclusão, inclusive, 

se for o caso, com a substituição da atual inventariante. 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, Marina Roberta da Silva, 

digitei.
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Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Marya Santana de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1164755 Nr: 37849-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCVC, FFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.590-B/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) aceitável e afasta a revelia, entretanto, mesmo não incidindo os seus 

efeitos, quando a ação/cumprimento de sentença está baseada em 

documentos existentes nos autos, como é o caso, não aproveita ao 

réu.Isso, significa dizer que, comprovada a existência de título (sentença), 

fls. 53, cabe ao réu o ônus de demonstrar efetivamente que efetuou o 

pagamento, eis que se trata de questão que depende de prova documental 

(recibos). Por essas razões, afasto os efeitos da revelia, contudo, 

considerando o título apresentado pela parte Exequente aliado a evidencia 

do débito alimentar constante nos autos, o feito merece prosseguir, 

mesmo porque, restou incontroversa a obrigação do Executado em 

prestar alimentos a seu filho, tendo em vista a relação de parentesco entre 

eles, pois, como se sabe, esta é uma das causas que originam a 

prestação alimentar. Analisando os autos verifica-se que a parte 

Exequente pretende o cumprimento de sentença cumulando dois ritos 

distintos (coercitivo e expropriatório).Ocorre que, o entendimento 

prevalente desde quando vigente o CPC/73 e agora no CPC/15 (art. 780) é 

no sentido de que inviável a cumulação quando se tratar de 

procedimentos-ritos diversos, ainda que se trate de “cumprimento de 

sentença” e não de ação/execução autônoma.Neste sentido, aliás, é o 

posicionamento da d. Maria Berenice Dias mesmo depois da vigência do 

CPC/15. Vejamos: “Havendo parcelas antigas e atuais, não conseguiu o 

legislador encontrar uma saída. Continua sendo indispensável que o 

c r e d o r  d e s e n c a d e i e  d u p l o  p r o c e d i m e n t o . . . ”  ( i n 

www.mariaberenice.com.br – A citação do devedor de alimentos no novo 

CPC).Logo, pelas razões anteriormente expostas, e, portanto, até mesmo 

por praticidade, objetivando evitar tumulto processual, intime-se o patrono 

da parte Exequente, para, manifestar precisamente se deseja que o 

Cumprimento de Sentença prossiga pelo rito coercitivo ou expropriatório 

no prazo de 05 (cinco) dias, postulando ainda o que entender de direito 

com a consequente atualização do débito alimentar.Após, voltem-me os 

autos conclusos para as devidas deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1166676 Nr: 38669-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVNCA, FSMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCTCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA 

SILVA - OAB:MT 19.856, ESTÁCIO CHAVES DE SOUSA - OAB:19825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Todavia, considerando que as partes estão devidamente acordadas 

não vejo razão para declinar a competência e o fato de que os ajustes 

pretendidos não acarretarão em prejuízos aos interesses do menor, não 

vislumbro óbices ao acolhimento da pretensão, de forma que me resta, 

apenas, homologar o presente acordo, motivo pelo qual com supedâneo 

no art. 487, III, alínea “b” do CPC, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

celebrado entre J. V. N. C. A., representado por sua genitora Fernanda 

Souza Marques das Neves e João Carlos Tancredi Cândia Azevedo, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos e legais, ficando estabelecido entre 

as partes que a guarda será compartilhada com residência na casa da 

genitora.O pai/Requerido poderá exercer seu direito de 

convivência/visitação de forma livre durante a semana, devendo avisar 

com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas e durante os finais de 

semana a convivência/visitação será alternada iniciando-se às sextas 

feiras às 17:00 horas e quando do início das aulas após o encerramento 

do horário escolar, buscando o menor na escola, devendo devolve-lo aos 

domingos até às 20:00 horas na casa da tia Ademildes, onde também 

deverá buscar e devolver a criança durante a semana. Na primeira 

quinzena das férias escolares do final do ano letivo, alternando-se as 

quinzenas até o encerramento das férias deste período e na metade das 

férias escolares do mês de julho, com a retirada e a devolução do menor 

na casa da tia Ademilde; nos feriados, festas de páscoa, aniversário, dia 

das crianças, natal e ano novo serão também de maneiras alternadas. 

Tudo em conformidade às fls. 28/28v, quanto à guarda. Deixo registrado 

que, podem as partes modificar/alterar os dias e horários visando melhor 

atender o interesse da criança/adolescente. Quanto ao noticiado 

descumprimento de pagamento de alimentos e auxílio de material escolar, 

caso ainda persistam, deve ser ajuizada ação própria.Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se, com 

as anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1087276 Nr: 4860-79.2016.811.0041

 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: CODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSTO, ST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

EST. MT - OAB:

 (...) ao que tudo indica, vem sendo cumprido pelo Requerente, devendo, 

portanto, ser mantido como definitivo o valor já fixado provisoriamente.No 

que diz respeito aos alimentos gravídicos que são aqueles devidos ao 

nascituro e percebidos pela gestante, ao longo da gravidez, destaco que 

são incompatíveis com esta demanda, salientando-se que, poderão ser 

requeridos por meio de ação própria.Pelo exposto e mais que dos autos 

constam, em consonância com a manifestação Ministerial, julgo este 

processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil e diante da natureza dúplice desta ação o 

faço para acolher parcialmente os pedidos formulados pela Requerida, 

ficando estabelecido, primeiramente que, a guarda do menor será 

compartilhada, porém, já estando o filho adaptado ao lar materno, deve 

permanecer residindo com a mãe (Requerida), da forma como já vem 

ocorrendo, podendo o Requerente conviver/visitar o filho em quaisquer 

dias e horários, sem comprometimento das atividades escolares do menor 

ou outras desde que previamente agendadas, ciente de que em dias de 

semana (segunda à sexta feira e aos domingos), deverá regressar com o 

menor à sua residência até no máximo 20:00hs, podendo as partes 

modificar/alterar os dias e horários visando melhor atender o interesse da 

criança. Quanto aos alimentos fixo-os em definitivo em favor do menor na 

importância de 57% (cinquenta e sete por cento) do salário mínimo, por ser 

adequado à situação dos autos, possibilitando a satisfação das 

necessidades mínimas do menor e ao adimplemento por parte do 

Requerente, cujo valor deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, 

mediante desconto em folha de pagamento junto à empresa indicada às 

fls. 18, depositados em conta bancária da representante legal do menor. 

Oficie-se. Indefiro os alimentos gravídicos, pelos motivos anteriormente 

relatados. Ciência ao Ministério Público.Sem custas nos termos dos artigos 

98 e 99 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se, 

expeça-se o necessário e arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1039294 Nr: 41310-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDC, GEMDC, ECM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYRHAM MARIA DE ARRUDA 

REIDEL FONSECA - OAB:OAB/MT 20.809

 Vistos, etc...
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Consta-se que o executado foi preso pelo débito alimentar, fls. 44v e 46. 

Às fls. 49/54, apresentou juntamente com a petição de expedição de 

alvará de soltura o comprovante de pagamento.

Diante do comprovante de pagamento, foi expedido alvará de soltura, sem 

prejuízo de ser restabelecida se evidenciada a necessidade, fls. 56/56v e 

58.

Os Exequentes, após as devidas intimações, atualizaram o débito 

alimentar; postularam pela intimação do Executado para pagamento do 

valor remanescente e requereram a expedição de alvará judicial para 

liberação dos valores depositados, fls. 57.

O Ministério Público pugnou pela intimação do Executado para que efetue o 

pagamento no prazo legal e pela expedição de alvará judicial em favor dos 

Exequentes.

 É o sucinto relatório. Decido.

Primeiramente, acolho o pedido de fls. 57, item 3, alínea a), e para o seu 

efetivo cumprimento, determino a expedição de alvará judicial para 

liberação dos valores depositados às fls. 53/54, diretamente na conta 

indicada, devendo-se a Secretaria Judicial proceder as devidas 

vinculações, caso haja necessidade.

 Atento ao postulado pelos Exequentes e pelo Ministério Público, a fim de 

possibilitar eventual pagamento, antes de ser decretada medida mais 

drástica, determino a intimação do Executado, pessoalmente, para, que 

este, no prazo de 03 (três) dias, proceda ao pagamento da dívida 

alimentar, comprove que já o fez, ou, ainda justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, pelo prazo de 1 (um) 

até 03 (três) meses, nos termos do artigo 528, § 7º, do Código de 

Processo Civil:

 “(...) O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”.

 Após, dê-se vistas à parte Exequente, ao Ministério Público e, em 

seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1139660 Nr: 27223-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS, MFC, FFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, basta que 

se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” (...)“No 

caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento 

em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde o § 4.º do 

art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de redação, pois o 

tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com 

remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 

3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto, e com fundamento ainda no art. 670 do 

CPC homologo por sentença a sobrepartilha, fls. 85/89, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, salvo erro ou omissão e ressalvado 

eventual direito de terceiros.Prestação de contas em relação à quota parte 

das herdeiras menores de idade, no prazo de trinta dias, a priori, nos 

termos do parecer ministerial, fls. 94, mediante depósito em conta única do 

Poder Judiciário, a ser vinculada a este processo, sob as penas da lei, 

ouvindo-se, após, a d. representante do Ministério Público. Decorrido o 

trânsito em julgado, certifique-se e desde que comprovado o pagamento 

das custas/taxas processuais, em observância inclusive do valor 

sobrepartilhado, R$ 25.473,14, fls. 87, expeça-se o que mais necessário, 

formal de partilha, carta de adjudicação e/ou alvará(s), condicionando 

eventual registro/transferência, se for o caso, à comprovação do 

pagamento dos tributos ou isenção, certidões negativas, pela via 

administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002 e do CPC, art. 

662.Cumpridas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública 

“para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC).No mais, aguarde-se a 

o prazo estipulado para prestação de contas, e, em seguida ao Ministério 

Público, conforme já determinado. Custas/taxas judiciais, nos termos da lei. 

Após, voltem os autos conclusos, para as demais providências 

relacionadas ao arquivamento. Cumpra-se, com a observância das formas 

e prazos legais.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 999484 Nr: 23214-89.2015.811.0041

 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: MMDF, DCRB, MFDM, RVDMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3.577-B/MT, MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - 

OAB:14170/MT, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14.169/MT, RAPHAEL 

NAVES DIAS - OAB:14.847/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - 

OAB:19.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, cumpra-se conforme determinado nos autos sob o código 

1067166, no que diz respeito ao traslado de cópia da sentença ali 

prolatada, para este processo de inventário.

 No mais, ainda a fim de viabilizar a análise quanto ao prosseguimento do 

processo, considerando a manifestação de fls. 175/177 da companheira 

do de cujus, e, inclusive tendo em vista os documentos juntados às fls. 

178/187, intime-se a inventariante para que manifeste no prazo de quinze 

dias, requerendo/providenciando o que mais de direito, objetivando o 

prosseguimento e conclusão do processo.

 Após, oportunize-se a manifestação da peticionária de fls. 175, e, em 

seguida, havendo interesse de incapaz, art. 178, II, do CPC, dê-se vista à 

d. representante do Ministério Público, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1067166 Nr: 54125-84.2015.811.0041

 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: MFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJLDO, MMDF, DCRB, MFDM, AO, RdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL NAVES DIAS - 

OAB:14.847/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:OAB/MT 

19.809

 Vistos, etc...

 Considerando o recurso de apelação interposto pela Requerida, ora 

recorrente, (fls. 166/171), intime-se a Requerente/recorrida, para 

responder no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010 § 1º do CPC) e se 

houver questões preliminares, nos termos do artigo 1009 § 1º do CPC, 

intime-se a parte recorrente, para manifestar em 15 (quinze) dias, (art. 

1009 § 2º CPC).

 No caso de recurso adesivo, intime-se a Requerida/apelante para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010 § 2º do 

CPC).

 Após, não sendo possível juízo de admissibilidade em primeiro grau, (art. 

1010 § 3º do CPC), com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, mediante as cautelas de estilo e nossas homenagens. 

Às providências.

 Intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 447180 Nr: 21241-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107, CLAUDIO BARBOSA LIMA - OAB:7690, ROSENI 

APARECIDA FARINÁCIO - OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...) Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa 

ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 11/07/2018) Se não bastasse, conforme bem explica o douto jurista 

José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil de 

2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(in NCPC Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 

José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e com 

fundamento no art. 2015 do Código Civil, homologo por sentença, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de re-ratificação de 

partilha amigável apresentado às fls. 316/319, salvo erro, omissão e 

eventual direito de terceiro. No mais, no que não incompatível, fica mantido 

o determinado às fls. 264/265. Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se 

o que mais necessário, mormente formal de partilha, certidão de 

pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a reafirmação, 

ainda, de que é requisito para o registro, provdiencia da parte interessada, 

a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de inexistência de 

débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), bem como 

das despesas/taxas, que ainda houver, pela via administrativa, nos termos 

da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, 

art. 143. Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Ação 

Anulatória nº 1002938-15.2018.8.11.0041, fls. 316, item I.Atendidas as 

determinações supra, cientifique a Fazenda Pública “para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes”, (art. 659 § 2º CPC).Após, certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031211-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva (ADVOGADO(A))

ESTER DA SILVA MARTINS BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOPLANIL MARTINS DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1031211-04.2018.8.11.0041 Ação: 

Curatela com pedido de tutela de evidência Vistos, etc... Observa-se que 

intimados, os Requerentes informaram que as partes residem no Município 

de Barra do Bugres/MT, Id n. 15795931, comprovando, inclusive, com o 

documento de Id n. 15795932. Dessa forma, considerando que nos 

processos de interdição, as medidas devem ser tomadas no interesse da 

parte, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução 

que se afigure mais harmônica com os interesses do Interditando e facilite 

o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da 

curatela, declino a competência deste Juízo da 4ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o 

presente feito e determino a remessa do mesmo para a Comarca de Barra 

do Bugres/MT, a fim de que aquele Juízo possa melhor avaliar o pretendido 

nesta ação, inclusive, realização de perícia médica. Até porque, neste 

sentido, assim já se decidiu: “(...) O domicílio do interditando é o foro 

competente para ser ajuizado o pedido de interdição”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0024.12.299917-0/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 

4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2013, publicação da súmula em 

26/03/2013) Às providências, a fim de proceder a remessa com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1034399-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENILSON DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

KALINE SOUZA DOURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANY RODRIGUES BOTELHO SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALINE SOUZA DOURADO OAB - 021.023.331-16 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1034399-05.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual c/c partilha de bens. Vistos, etc... Analisando os 

autos, constata-se que os Requerentes pleitearam os benefícios da 

assistência judiciária. Dito isso, considerando que o dos bens a serem 

partilhados, Id n. 15841497, pág. 5/6, e, ainda, o valor a ser pago a título 

de alimentos em favor da Requerente e da filha menor, Id n. 15841497, 

pág. 4/5, entendo que a declaração pura e simples dos interessados, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor dos peticionários, não é prova 

inequívoca daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus 

dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o 

conceito de pobreza que as partes invocam não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio, cabendo ao magistrado, livremente fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. 

No caso em tela, por considerar que o recolhimento das custas/despesas 

processuais não irá alterar a condição de sustento dos Requerentes e da 

família, por ora, indefiro o pedido de assistência judiciária, facultando aos 

Requerentes o prazo de 15 (quinze) dias para fazerem prova no sentido 

de que não podem prover os custos deste processo sem comprometer 

seu sustento e de sua família ou que neste mesmo prazo efetuem o 

recolhimento das custas/despesas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). Neste sentido, vejamos: 

“Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita 

mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de 

arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo 

quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade 

econômica alegada”.(TJMT - AI, 151536/2013, Julgamento 09/04/2014). 

Devem, ainda, no mesmo prazo, esclarecerem se a guarda da filha ficará 

sob a responsabilidade da mãe/Requerente ou se a mesma será exercida 

de forma compartilhada. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009711-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

ARIANE DE SOUZA MONARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON PEREIRA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Kilza Giusti Galeski (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 n. 1009711-76.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento. Vistos, etc... Considerando que diante do pedido de 

adjudicação, Id 14489914, se confirmado, estaria havendo renúncia por 

parte da herdeira Kilza Giusti Galeski, necessário, portanto, que seja 

esclarecida esta situação, porquanto, nestes casos, seria obrigatória a 

formalização, ou seja, mediante escritura pública ou termo nos autos, de 

acordo com o artigo 1.806 do Código Civil. Neste sentido, aliás: “A 

renúncia à herança depende de ato solene, a saber, escritura pública ou 

termo nos autos de inventário; petição manifestando a renúncia, com a 

promessa de assinatura do termo judicial, não produz efeitos sem que 

essa formalidade seja ultimada. Recurso especial não conhecido.” (STJ - 

REsp 431.695/SP) Ressalto, por oportuno, em relação à renúncia, havendo 

confirmação, já se decidiu também que: “(...) “Quando realizada por termo 

nos autos, admite-se a dispensa do comparecimento pessoal dos 

herdeiros, mas desde que seu procurador tenha sido constituído mediante 

instrumento público de mandato, com poderes especiais para renunciar à 

herança. A exigência é plenamente justificável e destina-se a manter a 

forma pública que reveste o ato jurídico. Além disso, tem esteio na 

segurança do juízo, frente às implicações severas que o instituto encerra 

ao despojar de direitos os herdeiros renunciantes (...)” (in TJSC – RAI n. 

2012.031808-3, j. 12.09.2013). Ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCESSÕES. INVENTÁRIO. RENÚNCIA. ADVOGADO COM PROCURAÇÃO 

ESPECÍFICA. ADMISSÃO. Conforme precedentes da Corte, é admissível a 
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renúncia tomada a termo e firmada pelo advogado que apresenta 

procuração específica para tanto...” (RAI 70051357028, Oitava Câmara 

Cível, TJRS, Julgado em 13/12/2012). Assim sendo, intime-se a 

inventariante para que manifeste, nos termos desta decisão, no prazo de 

quinze dias, requerendo/providenciando o que mais de direito. Após, 

voltem os autos imediatamente conclusos, para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031276-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. S. D. L. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1031276-96.2018.8.11.0041 Ação: 

Homologação de Exoneração de Alimentos com pedido de tutela 

antecipada. Vistos, etc... Trata-se de pedido de Homologação de 

Exoneração de Alimentos com pedido de tutela antecipada, proposta por 

Robson Luiz de Lima e J.R.S. de L., representado por sua mãe Luzia 

Rodrigues da Rosa, todos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que na ação de alimentos de n. 7532-70.2010.811.0041 que 

tramitou perante o Juízo da 6ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Comarca, atual 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões foi 

determinado que o primeiro Requerente pagasse a título de alimentos o 

valor de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Informam 

que o primeiro Requerente e a representante legal do segundo Requerente 

voltaram à vida marital comum não sendo assim mais necessário o 

desconto dos alimentos. Diante disso, pedem seja antecipado os efeitos 

da tutela a fim de que seja liminarmente determinada a suspensão do 

desconto dos alimentos na remuneração do primeiro Requerente ou que 

seja julgado antecipadamente o processo. Instruíram o pedido com os 

documentos necessários a propositura da ação. Relatei. Fundamento e 

Decido. Diante do acima relatado, não vislumbro qualquer ilicitude ou 

prejuízo a quaisquer das partes; observando que estão protegidos seus 

interesses, pelo que HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre 

Robson Luiz de Lima e J.R.S. de L., representado por sua mãe Luzia 

Rodrigues da Rosa, Id n. 15438209, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Oficie-se, com 

urgência, ao empregador do primeiro Requerente para cesse os 

descontos dos alimentos em favor do segundo Requerente. Ciência ao 

Ministério Público. Sem custas, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código 

de Processo Civil. Considerando que a ação é consensual determino 

desde já o arquivamento dos autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001009-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ALBA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 1001009-44.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Alba Lúcia da Silva, qualificada na inicial, 

objetivando o levantamento dos valores deixados pela falecida Alzira 

Oliveira da Silva. Informa que a falecida era viúva, deixou 05 (cinco) filhos, 

não deixou bens a inventariar e nem testamento. O pedido foi instruído 

com os documentos necessários à propositura da ação. Realizada 

pesquisa via BacenJud e oficiada a Caixa Econômica Federal, Receita 

Federal e INSS, as respostas foram juntadas sob os Id´s n. 11570693, 

12568222, 12622364 e 14373068. A Requerente manifestou requerendo a 

expedição de alvará judicial para o saque dos valores encontrados na 

conta corrente da Caixa Econômica Federal e dos resíduos junto ao INSS, 

Id n. 14395457. 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 a Requerente possui legitimidade para postular 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 da Requerente, 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 junto a Caixa Econômica Federal, Id n. 11570693, pág. 

3, bem como os valores referentes aos resíduos que se encontram junto 

ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, com os acréscimos que 

houver. Expeça-se imediatamente o necessário, por não verificar 

controvérsia ou qualquer prejuízo ao imediato cumprimento desta decisão. 

Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Após, transitado em julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo. 

Sem pre ju ízo das prov idênc ias  ac ima,  de termino  o 

desentranhamento/exclusão do documento de Id n. 14828358, com as 

cautelas de estilo, uma vez que o mesmo embora faça referência a este 

processo, constata-se que o nome do falecido é de pessoa estranha a 

este processo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022255-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUSDALVA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZACARIAS PEREIRA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

BEGAIR PEREIRA FILIPALDI (HERDEIRO)

JOSE JOAQUIM MACHADO FILHO (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (HERDEIRO)

BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

IVONETE TEREZINHA DOS SANTOS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1022255-33.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário 

processado pelo rito de arrolamento simplificado, Id 9090139, em face do 

óbito dos de cujus Zacarias Pereira dos Santos, Id 9064400, e, Benedita 

Emiliana dos Santos, Id 10668219, tendo como inventariante nomeada a 

Requerente Lusdalva Pereira dos Santos Silva, objetivando a homologação 

do plano de partilha amigável apresentado nos autos. A inicial foi instruída 

com documentos, complementados mediante a comprovação de 

inexistência de registro de testamento em nome dos de cujus, Id 

10946607. Parecer favorável da d. representante do Ministério Público no 

Id 11588672, ratificado no Id 14115342. É a síntese. Decido. Conforme 

relatado trata-se de inventário pelo rito de arrolamento simplificado, por 

não haver divergência, e, preenchidos os requisitos legais. Assim sendo é 

possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e 

efetiva prestação jurisdicional, mesmo porque, nos termos do art. 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.” Menciono, ainda, por oportuno, a jurisprudência do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, tem se firmado no seguinte sentido: 

“...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, apenas após o trânsito em julgado 

da sentença de homologação da partilha e da lavratura do formal de 

partilha é que será intimado o fisco para proceder o lançamento do tributo 

devido, porém, condicionado o registro-transferência dos bens a 

comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a 

sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens 

sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda 

Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, 

do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018) Ainda: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
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INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO 

ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina, inclusive em relação ao arrolamento 

comum: “No regime do Código de Processo Civil de 2015, a prova de 

quitação dos tributos não é condição para a homologação. De acordo com 

o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, basta que se intime a Fazenda 

Pública para lançamento do tributo cabível.” (...) “No caso previsto no art. 

664 do CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor 

dos bens apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere 

ao art. 672, parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo 

art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) Pelo exposto e mais que dos autos consta, homologo por sentença, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de partilha, Id 

12694366, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o 

trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão 

de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância 

ainda de que é requisito para registro a comprovação de pagamento ou 

isenção de tributos e de inexistência de débito junto à Fazenda Pública 

(Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei 

Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 

143. Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública 

“para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas. Custas/taxas judiciais, nos termos da lei. Cumpra-se, 

com a observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008878-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIL SOUTO (REQUERENTE)

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDIR DE CASTRO SOUTO (INVENTARIADO)

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 n. 1008878-58.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário 

processado pelo rito de arrolamento sumário, Id 12573206, em face do 

óbito da de cujus Enedir de Castro Souto, tendo como inventariante 

nomeado o único herdeiro Odil Souto, objetivando a homologação da 

partilha/adjudicação, conforme consignado nos autos. A inicial foi instruída 

com documentos, complementados mediante a comprovação de 

inexistência de registro de testamento em nome da de cujus, Id 14501825. 

É a síntese. Decido. Conforme relatado trata-se de inventário pelo rito de 

arrolamento sumário, por não haver divergência ou interesse de incapaz, 

nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil. Assim sendo, é 

possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e 

efetiva prestação jurisdicional, mesmo porque, de acordo com o art. 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.” Menciono, ainda, por oportuno, a jurisprudência firmada pelo e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “...ARROLAMENTO DE BENS...No 

caso, apenas após o trânsito em julgado da sentença de homologação da 

partilha e da lavratura do formal de partilha é que será intimado o fisco 

para proceder o lançamento do tributo devido, porém, condicionado o 

registro-transferência dos bens a comprovação do pagamento dos 

tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a 

parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento 

dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e 

nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) Ainda: “PROCESSUAL CIVIL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO 

SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS 

– DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas comparativas ao 

CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e 

mais que dos autos consta, homologo por sentença, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos a adjudicação, Id 14501799, salvo erro, 

omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em julgado, 

expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, carta 

de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância ainda de que é requisito 

para registro a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as 

determinações supra, cientifique a Fazenda Pública “para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Sem 

custas. Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais. 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: 1017695-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. F. C. (ADVOGADO(A))

T. F. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. R. T. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

M. P. D. S. (TESTEMUNHA)

L. C. P. P. (TESTEMUNHA)

 

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 REQUERIDA, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR MEIO 

DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 27/11/2018 ÀS 

16:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 11 de outubro 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: 1014731-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. A. V. (ADVOGADO(A))

J. G. A. (ADVOGADO(A))
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M. V. D. C. R. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. D. O. N. (RÉU)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR O 

REQUERENTE, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO 

DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA DO 

MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029124-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. K. J. (AUTOR(A))

J. W. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. K. M. K. J. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR O 

REQUERENTE, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO 

DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA DO 

MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 748886 Nr: 936-02.2012.811.0041

 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: JURACY MARQUES BEZERRA, AGNELO BEZERRA 

BONFIM, AGNALDO BEZERRA BONFIM, ADALZIRA BEZERRA GOMES, 

ANIVALDA BEZERRA RIBEIRO, ARCIMARIA BEZERRA SIQUEIRA, 

MARCÍLIA MARQUES BEZERRA CONTRERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AGNELO BEZERRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 748886.

Defiro o requerimento da parte autora de fls. 300, determinando o 

levantamento da importância depositada, na forma pleiteada, devidamente 

corrigida, junto DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ-MT, certificando-se nos 

presentes autos.

Após, retorne os autos ao arquivo.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 349524 Nr: 19712-89.2008.811.0041

 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: ETMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9943/MT, 

RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYDE LOPES CONCEIÇÃO 

VIEIRA DE MELO - OAB:8.952/MT, LUISA SOUZA XAVIER - 

OAB:4362/MT

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fl. 254, ofície - se a SEGES para que proceda ao 

desconto da pensão alimentícia no importe de 15% dos rendimentos 

líquidos do requerido (salário, comissões, horas extras, gratificações,13º 

e acréscimo de férias) para cada alimentado, depositando na conta dos 

mesmos descritas às fls. 254/254-verso.

Após, arquive - se os autos.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 753708 Nr: 5646-65.2012.811.0041

 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: AKRES, MCRES, ECNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9.461-MT, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - 

OAB:12.818/MT, OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - 

OAB:12.024/MT

 Desta forma, considerando que os alimentos possuem natureza básica e 

que os alimentos avoengos possuem natureza complementar, e que a avó 

paterna da menor não possui condições de pagar os alimentos, conforme 

provados nos autos, e ainda verificando que o genitor das requerentes 

não foi acionado pelas filhas para pagar a pensão alimentícia, entendo que 

não está provado a impossibilidade absoluta dos pais para o pagamento 

da pensão, e nem demonstrado que os obrigados principais não tem 

condições de satisfazer totalmente as necessidades das filhas (artigo 

1.698 do Código Civil), que enseja a busca dos alimentos avoengos, 

mesmo porque o genitor trabalha como autônomo.Desta forma, REJEITO O 

PEDIDO INICIAL por sentença (art. 487, I do CPC), para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, tendo em vista que não está provada a 

impossibilidade absoluta dos pais para o pagamento da pensão alimentícia 

às filhas, sendo os alimentos avoengos de caráter subsidiário.Revogo a 

liminar de fls.28/29Indefiro o requerimento das autoras de fls. 

153/156,para que o processo de código 745419 (ação declaratória de 

reconhecimento de união estável post mortem – requerente: Justiane do 

Prado Goes e requeridos os filhos do falecido Erotides do Bom Despacho) 

seja apensado a esses autos para evitar decisões confrontantes, tendo 

em vista que o referido processo já foi sentenciado e se encontra em fase 

de recurso no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Arbitro os 

honorários advocatícios à parte autora, em 10 % do valor da causa, 

conforme artigo 85 do CPC, devendo ficar suspensa a exigibilidade da 

obrigação pelo prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao transito em 

julgado da decisão que as certificou, devendo o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, artigo 98, § 3º do CPC.Transitado em julgado 

arquive-se, procedendo às devidas baixas e anotações.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 761844 Nr: 14339-38.2012.811.0041

 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: ACXDFES, LXDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, LUÍS DAVID BASTOS PEIXOTO - OAB:12.760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SERGIO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:13548/MT, OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12.024/MT

 Desta forma, considerando que os alimentos possuem natureza básica e 

que os alimentos avoengos possuem natureza complementar, e que a avó 

paterna da requerente não possui condições de pagar os alimentos, 

conforme provados nos autos, e ainda verificando que o genitor da 

requerente não foi acionado pela mesma para pagar a pensão da filha, 

entendo que não está provado a impossibilidade absoluta dos pais para o 

pagamento da pensão, e nem demonstrado que os obrigados principais 

não tem condições de satisfazer totalmente as necessidades da filha 

(artigo 1.698 do Código Civil) que enseja a busca dos alimentos avoengos, 

mesmo porque o genitor da requerente trabalha como autônomo e a 

genitora é Cabo do Corpo de Bombeiros.Desta forma, REJEITO O PEDIDO 
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INICIAL por sentença (art. 487, I do CPC), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos tendo em vista que não está provado a impossibilidade 

absoluta dos pais para o pagamento da pensão alimentícia à filha, sendo 

os alimentos avoengos de caráter subsidiário, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.Revogo a liminar de fls. 34/35.Arbitro os 

honorários advocatícios à parte autora, em 10 % do valor da causa, 

conforme artigo 85 do CPC, devendo ficar suspensa a exigibilidade da 

obrigação pelo prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao transito em 

julgado da decisão que as certificou, devendo o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, artigo 98, § 3º do CPC.Transitado em julgado 

arquive-se, procedendo às devidas baixas e anotações.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1015525 Nr: 29959-85.2015.811.0041

 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: MADOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS.62/63 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1026228 Nr: 34891-19.2015.811.0041

 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: VERA LUCIA GOUVEA ZARAMELLA, JOSÉ LUIZ 

ZARAMELLA, SERGIO AUGUSTO GOUVEA ZARAMELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ ZARAMELLA, ESPOLIO DE 

NILCE GOUVEIA ZARAMELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, GUILHERME PEDROSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1026228

Intimem-se as credoras: Fabiana Torres de Lima Leroux e Janaina Rafaela 

de Souza, para que tomem conhecimento do Recurso de Agravo de 

Instrumento, Processo n.º 1011362 – 72.2018.8.11.0000, interposto por 

Vera Lucia Gouvea Zaramella, Jose Luiz Zaramella e Sergio Augusto 

Gouvea Zaramella em face de da decisão proferida às fls. 230/233.

No mais, aguarde-se o julgamento do recurso supramencionado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 925691 Nr: 46934-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, RENAN AFONSO VALÉRIO - 

OAB:13.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOGIVAL BARBOSA DA 

SILVA - OAB:10535

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Código n.º 925691.

Determino o bloqueio online, pelo Sistema BACEN-JUD, de valores 

eventualmente encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, bloqueie-se a 

importância encontrada e, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Em seguida, intime-se o devedor, na pessoa de seu representante legal, 

para, querendo, apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 854, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

Após, determino a realização de consulta junto ao sistema RENAJUD a fim 

de localizar bens móveis passiveis de penhora.

Na hipótese negativa, faculto à exeqüente indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de assim não fazendo, dá-se a 

remessa do presente feito ao arquivo.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de outubro 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 925691 Nr: 46934-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, RENAN AFONSO VALÉRIO - 

OAB:13.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOGIVAL BARBOSA DA 

SILVA - OAB:10535

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do exeqüente para indicar 

bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de assim não 

fazendo, dá-se a remessa do presente feito ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011903 Nr: 28377-50.2015.811.0041

 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: JODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERNANDES FRANCO 

ZILIANI - OAB:8073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAYHANA SHINO 

TADA ROJAS, para devolução dos autos nº 28377-50.2015.811.0041, 

Protocolo 1011903, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1181518 Nr: 44255-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFICIO IPANEMA, GLEIDSON FAVARETO 

JUNIOR, ELIZANGELA MARTA MACIEL, LUCAS VINICIOS MACIEL 

FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAIELY ALEMIDA FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B, LORENZA DA SILVA MARTINS - OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da partes requerentes para, 
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dizer se a inventariante e os herdeiros, concordam ou não com o pedido 

da inicial (CPC, art.642), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 996875 Nr: 22094-11.2015.811.0041

 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: SARAIELY ALEMIDA FAVARETTO, GLEIDSON 

FAVARETTO JUNIOR, LUCAS VINICIOS MACIEL FAVARETTO, 

ELISANGELA MARTA MCIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDSON FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte inventariante, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar se tem interesse no prosseguimento 

do feito, hipótese em que deverá, no prazo assinalado, se manifestar 

sobre o conteúdo de fl. 84, a fim de possibilitar a regular tramitação do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1016737 Nr: 30453-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 49/50 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1082204 Nr: 2610-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RYTA DE CASSIA VALLE DO NASCIMENTO, IVANA 

APARECIDA BASTOS DO VALLE RONDON, RICARDO BASTOS DO VALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIOZAN FERNANDES PRADO 

JUNIOR - OAB:12.943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.90/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1325683 Nr: 14675-32.2018.811.0041

 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: LFBO, K, CTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFDPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1325683

Compulsando os autos verifico que a parte Exequente requer o 

cumprimento do acordo fixado na Ação de Regulamentação de Visitas (e 

outros), Código 872695, que tramitou perante a 1.ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Capital (fls. 04 – verso, último parágrafo), 

conforme cópia da sentença acostada às fls. 15/15 – verso.

Assim, o Juízo competente é o da Primeira Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta comarca.

Sobre o tema, vejamos o teor do art. 516, II do Código de Processo Civil:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

[...]

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

[...]

Diante do exposto, determino a remessa dos presentes autos ao insigne 

juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, mediante as devidas baixas e anotações.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, com a máxima urgência.

Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1069358 Nr: 55162-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDA, JPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA AGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9196, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT, JOAO PAULO DO PRADO - OAB:9683/MT, PAULA 

MARIA BOAVENTURA DA SILVA - OAB:10434

 Certifico que nessa data a advogada PAULA MARIA BOAVENTURA DA 

SILVA, foi intimada via fone 99265-8687, para que devolva os autos no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, incorrer em multa correspondente à metade do salário-mínimo nos 

termos do art.234 e § 2º do CPC, bem como comunicação do fato à OAB 

para procedimento disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do 

referido artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1072650 Nr: 56473-75.2015.811.0041

 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: MJMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSB, BDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÁES - OAB:3.237-B/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Considerando que a decisão de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DA DECISÃO: "(... )Levando-se em consideração 

que o feito tramita apenas em relação aos alimentos, designo audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21/11/2018, às 

16:00horas.Intimem-se as partes, cientificando a representante legal da 

requerente para que compareça à audiência acompanhada 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1102096 Nr: 11396-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESNDS, GSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Revisional de Alimentos

Autos n.º 1102096

Aplicando-se nas ações de revisões o disposto na lei de alimentos (LA, 

art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o 

dia 04/12/2018, às 17:45 horas.

Cite-se a requerida e intimem-se as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência deste 

em extinção e arquivamento do processo e a daquela em confissão e 

revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida 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, 11 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1102100 Nr: 11398-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESNDS, GSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1102100

Aguarde-se a audiência designada nos autos de Código 1102096.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 860166 Nr: 1874-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESNDS, GSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AANDS

 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 860166

Intime-se o Executado, para que informe o numero do processo em trâmite 

perante a Justiça do Trabalho, conforme acordado às fls. 55, último 

parágrafo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com ou sem manifestação, intime-se a parte Exequente, para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, determino a intimação pessoal da parte 

exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1039894 Nr: 41554-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRBDLM, SBPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ação de Alimentos

Autos n.º 1039894

De acordo com as informações constantes na petição de fls. 77 o 

Requerido encontra-se na Penitenciária de Dracena, situado na Estrada 

Municipal Engenheiro Byron de Azevedo Nogueira, KM 09, Distrito Jamaica 

– Dracena, São Paulo.

 Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 29/11/2018, às 17:45 horas.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes, cientificando a representante 

legal do requerente para que compareça à audiência acompanhada 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 o requerido contestar, desde 

que o faça por meio de advogado, passando-se em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação da sentença.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 836661 Nr: 41604-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adi Pedrosa de Almeida - 

OAB:OAB/MT 7951

 Vistos, etc.

Autos n.º 836661

Remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, 

apresento meus protestos de estima.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1278386 Nr: 1366-41.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA TOSE F. DE OLIVEIRA - 

OAB:21.529/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1278386

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.
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Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC.

 Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

 Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o pagamento do 

valor atualizado do débito, no valor de R$ 4.514,16 (quatro mil quinhentos 

e quatorze reais e dezesseis centavos) (fls. 10, item “a”), que deverão 

ser pagos 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, 10 de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1128882 Nr: 22540-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:OAB/MT 9.234, MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - 

OAB:19815

 Vistos, etc.

Autos n.º 1128882

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve a 

sentença proferida por esse Juízo (fls. 139/142), sendo que o trânsito em 

julgado sem interposição de recurso fora certificado às fls. 146.

Desse modo, traslade-se cópia da Sentença (fls. 89/92), do Acórdão 

proferido pelo E. T.J.M.T., (fls. 139/142) e da certidão de trânsito em 

julgado (fls. 146) aos autos de Código 1278386.

Em seguida, proceda-se o desapensamento dos autos, remetendo-os ao 

arquivo, observando as cautelas necessárias.

Cumpra-se o disposto às fls. 335, terceiro parágrafo.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 342779 Nr: 12936-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVF, SASF, CBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ALESSANDRA SILVÉRIO - 

OAB:DEFENS.PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 

- OAB:11564-A/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 342779

Determino a inclusão do Mandado de Prisão no Banco Nacional de 

Mandados de Prisão do C.N.J.

Defiro o pedido de fls. 264, e determino o protesto do pronunciamento 

judicial, nos termos do art. 528, § 1º do Novo Código de Processo Civil, 

devendo observar os cálculos de fls. 265.

Em seguida, intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 435072 Nr: 13949-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICCP, MFCP, KRPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 435072

Às fls. 51/51 – verso decretou-se a prisão civil do Executado.

 Até a presente data o mandado de prisão não efetivado.

Desse modo, expeça-se novo mandado de prisão, utilizando – se o Oficial 

de Justiça do disposto no art. 212, § 2.º do C.P.C., incluindo finais de 

semana, conforme pleiteado às fls. 74.

Com a certidão do Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 

Exequente, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 946626 Nr: 58403-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASRM, ARPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FELIPE 

VELASQUES AMARAL - OAB:13598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 946626

Diante das informações contidas às fls. 53, nomeio curador especial o 

Núcleo de Prática Jurídica da U.F.M.T., nos termos da decisão de fls. 33/33 

– verso.

Com a defesa nos autos, intime-se a parte Exequente, para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias.

Havendo pedido de prisão, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 796151 Nr: 2493-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERS, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 796151

Cumpra-se o despacho de fls. 80/80 – verso, no endereço de fls. 85.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 355051 Nr: 25462-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLGL, LMDGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDG

 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: LEA TORQUATO DE ALMEIDA 

- OAB:12753, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - OAB:8.510/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 355051

Cumpra-se o disposto às fls. 335, terceiro parágrafo.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 912165 Nr: 38285-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDCP, PSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:18.677

 Vistos, etc.

Autos n.º 912165

No despacho de fls. 37 determinou-se a intimação pessoal da parte 

Exequente para se manifestar sobre os documentos de fls. 26/31 no 

prazo de 05 (cinco) dias sob pena de quitação.

 Diante da impossibilidade de intimação pessoal da parte Exequente (fls. 

40), realizou – se pesquisa via INFOSEG, a fim de localizar seu endereço.

 Realizou-se a intimação pessoal da Exequente, contudo, não houve 

localização. (fls. 48).

A parte credora foi intimada via edital (fls. 49/50); porém, o prazo 

transcorreu in albis sem manifestação. (fls. 51).

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

que dispõe o inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil, DECLARO 

QUITADO O DÉBITO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 

2.014, e JULGO EXTINTO o feito, com resolução do Mérito, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Isento as partes das custas processuais bem como verba honorária, pois 

concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, 

observando as cautelas e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1038940 Nr: 41100-04.2015.811.0041

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA LOBOS, FERNANDO 

DA SILVA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA MONTEIRO DA SILVA, 

GIOVANA MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELISE ESPÓSITO VAZ 

CURVO - OAB:6.037

 Vistos, etc.

Autos n.º 1038940

A Resolução n.º 185 (18.12.2013) do Conselho Nacional de Justiça 

instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 O Sistema P.J.E., foi implantado em 08.08.2016 nas Varas de Família da 

Capital.

 Pretendem as partes a homologação de acordo, cujo protocolo se deu em 

02.08.2018, após o exaurimento da prestação jurisdicional. (certidão de 

trânsito em julgado sem interposição de recurso, fls. 65).

Estabelece o art. 12 da Resolução TJ-MT/TP n.º 12 de abril de 2.018 que:

Art. 12. A partir da implantação do Sistema PJe nas Unidades ou Órgãos 

Jurisdicionais do Estado de Mato Grosso, o recebimento de petição inicial 

ou intermediária relativas aos processos que neles tramitam somente 

poderá ocorrer no meio eletrônico, vedado ao setor de protocolo o 

recebimento na forma física, ressalvadas as hipóteses previstas nesta 

Resolução, na Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça e 

leis específicas que regem a matéria

 Ainda, o art. 13 dispõe que:

 Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando: I – o processo principal já estiver baixado; II – se tratar de 

cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do 

acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. a. § 1º 

Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do juízo 

deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação. § 2º Em caso de distribuição em 

desacordo com o previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá 

determinar o arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para 

providenciar a correta distribuição na forma física. § 3º Excepcionalmente, 

poderá o magistrado, a seu critério, decidir pela continuação do trâmite da 

ação em meio eletrônico. § 4º Os recursos e seus incidentes ou petições, 

interpostos nos autos que tramitam em Primeiro Grau de Jurisdição para 

remessa ao Segundo Grau de Jurisdição, deverão ser protocolados 

observando a forma do processo de origem.

Por consequência, levando-se em consideração a data do protocolo da 

petição (0208.2018) e que o P.J.E., fora implantado na data de 08.08.2016, 

bem como o exaurimento da prestação jurisdicional, deverão as partes 

ajuizar a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico.

Proceda-se o desentranhamento da petição (fls. 68/69) e documentos (fls. 

70/74), bem como a entrega ao advogado subscritor, que deverá retirar a 

petição em Secretaria no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas 

necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 777776 Nr: 31146-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVFCP, EDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FABIOLA 

LAURA COSTA - OAB:15928, UNIRONDON/ NPJ - NÚCLEO DE 

PROCEDIMENTO JURIDICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:10.572/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo entabulado pelas partes 

e SUSPENDO o andamento deste feito pelo prazo estabelecido para o 

cumprimento da obrigação. (art. 922, caput, do CPC).Decorrido o prazo, 

certifique-se, bem como manifeste a parte exequente quanto ao 
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cumprimento do acordo no prazo de 05 (cinco) dias.Ressalta-se que caso 

não haja manifestação após o transcurso do prazo considerar-se-á 

quitado o débito exequendo (art. 924, II e III, CPC).Caso a parte pretenda 

ajuizar ação de cumprimento de sentença, deverá utilizar-se do Processo 

Judicial Eletrônico, sob pena de desentranhamento e entrega das peças 

ao advogado subscritor. Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 10 de outubro 

de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 401243 Nr: 33827-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNRS, LRS, JR, TMRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGS

 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:

 Isto Posto, JULGO EXTINTO o presente feito, em relação às credoras: 

Laissa Nayele Rodrigues Santana e Thaissa Mayelle Rodrigues Santana , 

com fundamento no art. 485, IV do Código de Processo Civil, por verificar 

a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular do processo. Ciência ao Ministério Público.Isento de custas e 

verba honorárias, pois concedo os benefícios da assistência judiciária às 

partes.Intimem-se.Transitado em julgado, certifique-se.Em relação ao 

credor Leonardo Rodrigues Santana, analisando a certidão de nascimento 

(fls. 12), verifica-se a obtenção da maioridade civil. Desse modo, declaro 

suspenso o trâmite processual e determino seja realizada pesquisa 

INFOSEG, a fim de localizar seu endereço.Após, intime-se pessoalmente o 

credor, para regularizar sua representação processual no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do 

Novo Código de Processo Civil. (art. 485, IV, do NCPC).Não havendo 

localização, expeça-se edital a fim de intimar o autor para regularizar sua 

representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no art. 76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do 

NCPC).Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 10 de outubro 

de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1111055 Nr: 15112-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEVINO VIEIRA GUIMARÃES 

- OAB:17.692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1111055

Reitere-se o ofício de fls. 23/24.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 913173 Nr: 38986-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDFD, KMFD, VAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O, LUCIANA DE ARAÚJO ARRUDA - OAB:8.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 913173

Cumpra-se o disposto nos três últimos parágrafos do despacho de fls. 96.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 795640 Nr: 1980-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TQM, SMQM, MQM, ASQM, EFQM, RQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 

Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Costa e Silva de 

Castro Pinto - OAB:OAB/MT 13691, Germano Julian Souza - 

OAB:OAB/MT 16205, Lucas Felipe Taques de A. Barros - 

OAB:OAB/MT 16742, Nelson Alexandre Moreira Nunes - 

OAB:OAB/MT 16206, Rafael Dorileo Leal - OAB:OAB/MT 21648, 

Sérgio Luis Oliveira Ferreira da Costa - OAB:OAB/MT 15457

 Vistos, etc.

Autos n.º 795640

Aguarde – se o cumprimento do acordo, nos termos da Sentença de fls. 

133/133 – verso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 375237 Nr: 11544-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHGS, ALDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Cristina Pereira dos 

Santos - OAB:12159, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Autos n.º 375237

Indefiro o pedido de prisão (fls. 146), uma vez que no despacho de fls. 

135 houve a conversão do rito de prisão para o de expropriação, sem 

interposição de recurso do mencionado pronunciamento jurisdicional.

Determino:

i) A pesquisa BACENJUD, da existência de saldos e aplicações 

financeiras em nome do devedor (fls. 55). Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, bloqueie-se a importância encontrada e, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Em seguida, intime-se o devedor, na pessoa de seu representante legal, 

para, querendo, apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 854, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Na hipótese negativa, 

faculto à exeqüente indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

dias, sob pena de assim não fazendo, dá-se a remessa do presente feito 

ao arquivo;

ii) Seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal, solicitando informações 

quanto à existência de valores a título de Fundo de Garantia Por Tempos 

de Serviço (FGTS) ;

iii) A pesquisa via RENAJUD, a fim de verificar a existência de bens em 

nome do Executado;

iv) Sejam expedidos ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de 

Cuiabá – MT.

Em seguida, intime – se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1066425 Nr: 53850-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDSK, PGZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em decorrência do abandono da causa julgo EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso III do art. 485 do NCPC, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Proceda-se o desapensamento 

dos autos.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se as partes.Sem custas, 

ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. (fls. 

68). Condeno a parte Exequente ao pagamento de verba honorária no 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Contudo, a 

obrigação ficará “(...) 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, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário”. (art. 98, § 3.º do C.P.C.).Transitado em 

julgado, arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e 

anotações.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1139063 Nr: 27035-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGZ, RSDSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA WINIARSKI SCARIOT 

- OAB:62521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1139063

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALIMENTOS opostos por FÁBIO 

JUNIOR ZOTTI em face de PABLO GABRIEL ZOTTI, menor representado 

por sua genitora, Senhora RAQUEL SOUZA DA SILVA.

A Ação de Execução de Alimentos, Processo n.º 53850 – 

38.2015.811.0041, Código 1066425, ajuizada por Pablo Gabriel Zotti, 

menor representado por sua genitora, Senhora Raquel Souza da Silva, em 

face de Fábio Junior Zotti, fora extinta com fundamento no art. 485, III, do 

C.P.C. (abandono).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Embargos à Execução de Alimentos opostos por Fábio Junior 

Zotti em face de Pablo Gabriel Zotti, menor representado por sua genitora, 

Senhora Raquel Souza da Silva.

A Ação de Execução de Alimentos, Processo n.º 53850 – 

38.2015.811.0041, Código 1066425, ajuizada por Pablo Gabriel Zotti, 

menor representado por sua genitora, Senhora Raquel Souza da Silva, em 

face de Fábio Junior Zotti, fora extinta com fundamento no art. 485, III, do 

C.P.C. (abandono).

Por consequência, há evidente perda do objeto.

Em decorrência da perda do objeto julgo DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, 

com fulcro no inciso IV do art. 485 do NCPC, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.

Proceda-se o desapensamento dos autos.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Concedo os benefícios da assistência judiciária às partes.

Sem custas, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte Embargada.

 Condeno a parte Embargada ao pagamento de verba honorária no 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Contudo, a 

obrigação ficará “(...) 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, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário”. (art. 98, § 3.º do C.P.C.).

Transitado em julgado, arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e 

anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 767598 Nr: 20434-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVDS, MISE, NGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADYSON SÁ FLÓRO - 

OAB:17.518, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O, MARCUS 

FERNANDO F. VON KIRCHENHEIN - OAB:6706, NALIAN BORGES CINTRA 

MACHADO - OAB:14100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hernan Escudero Gutierrez - 

OAB:4344 - A, Ronaldo Monteiro Feguri - OAB:OABMT 8328

 Vistos, etc.

Autos n.º 767598

Determino a intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). 

Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação 

via edital, no prazo de15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1185675 Nr: 45794-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAN ESCUDERO GUITIERREZ 

- OAB:MT 4.344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1185675

Aguarde-se o cumprimento do despacho proferido nos autos em apenso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 334922 Nr: 5443-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NB, JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JYN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA GASPERIN ANDRADE - 

OAB:6849-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 334922

Verifico que o Executado até a presente data não foi intimado. (fls. 34).

Desse modo, intime-se a parte Exequente, por meio de seu advogado, 

para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.
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Não havendo manifestação, determino a intimação pessoal da parte 

exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 781531 Nr: 35134-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMMA, JMADG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 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 781531

Intime-se a Defensoria Pública, para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 781530 Nr: 35133-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMMA, JMADG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 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 781530

Reiterem-se os Ofícios de fls. 90, 94 e 95, bem como determino o integral 

cumprimento do despacho de fls. 88.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008596-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA SOUSA SILVA (ADVOGADO(A))

MARGARETE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON CORDEIRO DE JESUS (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 : 

1008596-20.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Fixação]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MARGARETE DA SILVA RODRIGUES 

Parte Ré: RÉU: WANDERSON CORDEIRO DE JESUS 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 Novo 

Código de processo Civil. Em analise aos autos, e, atento ainda ao 

dispositivo do art. 1.694 do Código Civil, levando em consideração a idade 

dos menores, aliado ao fato de que o sustento dos filhos incumbe aos 

pais, arbitro alimento provisório no importe de 50% do salário mínimo, hoje 

equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), tendo em 

vista que não existe nos autos comprovação dos rendimentos do 

requerido, que deverão ser depositados em conta a ser apresentada pela 

genitora da menor, que serão devidos a partir da citação, cujo valor 

deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, para o dia __28___/__11____/2018, 

às ___15__:_00_____ horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se a 

requerente e cite-se o requerido, cientificando-a para comparecer à 

audiência, acompanhados de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a desta em confissão 

e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à ouvida das testemunhas. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005679-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA POUSO CURVO (REQUERENTE)

joão carlos polisel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005679-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VERA LUCIA POUSO CURVO 

Vistos, etc. Trata – se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL interposto por 

VERA LÚCIA POUSO CURVO, objetivando a concessão de medida judicial 

para levantar valores depositados em conta bancária em nome do seu 

falecido pai, Sr. MANOEL POUSO FIGUEIRA FILHO, bem como para 

levantamento do valor referente aos rendimentos líquidos do de cujus 

como ex servidor do Ministério da Fazenda. O pedido veio acompanhado 

de documentos. No Id 12088589 e Id 12808565, comprovante de 

existência de valores em nome do falecido. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Cuida - se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL interposto por VERA LÚCIA 

POUSO CURVO, objetivando a concessão de medida judicial para levantar 

valores em nome do seu falecido pai, Sr. MANOEL POUSO FIGUEIRA 

FILHO. A documentação juntada na inicial comprova que a senhora Vera 

Lúcia é filha única do falecido MANOEL POUSO FIGUEIRA FILHO (viúvo), 

conforme certidão de óbito, Id nº 12330603 e documento pessoal da 

requerente, Id. 12088554. Assim sendo, acolho a pretensão da parte 

autora, por Sentença (Artigo 487, I do NCPC), para determinar a expedição 

de ALVARÁ JUDICIAL, em favor da Requerente VERA LÚCIA POUSO 

CURVO a fim de que efetue o saque dos valores informados (ID nº Id 

12088589 e Id 12808565), em nome do falecido Sr. MANOEL POUSO 

FIGUEIRA FILHO. Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 11 de 

outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028527-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. C. (ADVOGADO(A))

T. O. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028527-09.2018.8.11.0041 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 15254663, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

22/11/2018, às 17:00 horas, neste Fórum da Capital, 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, 11 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020972-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. O. A. (ADVOGADO(A))

R. S. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. F. D. O. (ADVOGADO(A))

G. D. O. S. (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 1020972-09.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15288126 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Autorizo o levantamento dos valores depositados em 

juízo, conforme vindicado no ID. 11888051, devendo ser observada a 

existência de poderes para tanto. Por fim, proceda-se com o levantamento 

das restrições levadas à efeito como meio coercitivo para o pagamento da 

dívida alimentar (ID. 10325791, 10741329 e 10938940). Ciência ao 

Ministério Público. Custas e despesas processuais pelo executado. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

11 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020722-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA SOUZA CARVALHEDO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ARLEY FERREIRA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO (ADVOGADO(A))

JADIR INACIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUCIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020722-05.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15270508 - "VISTOS, ETC. Preliminarmente, necessário salientar que os 

documentos anexados a exordial não contêm a devida descrição 

identificadora de cada arquivo, bem assim existem páginas em branco, o 

que contribui para a avolumação desnecessária dos autos digitais e, 

consequentemente, comprometendo a célere tramitação do processo e, 

conforme as disposições do art. 32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 de 

12 de abril de 2018 - PJE, ad litteram: Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.(g.n) Em 

decorrência, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a situação, acostando de forma individualizada a 

documentação, descrevendo cada arquivo minuciosamente, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o aludido interregno sem qualquer 

manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro lado, 

atendida a determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que se segue. (...)". Cuiabá/MT, 11 de outubro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000381-40.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. O. (ADVOGADO(A))

A. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. G. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1000381-40.2018.8.11.0046 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15682453 - "VISTOS, ETC. Analisando detidamente os autos, vislumbro 

que não foi encartada a certidão de nascimento do menor Lucas da Silva 

Ferreira, documento indispensável à propositura da presente ação (art. 

320, CPC/2015), razão pela qual, faculto, seja sanado o defeito apontado, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do CPC/2015). Às providências." Cuiabá/MT, 11 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1024721-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. P. (ADVOGADO(A))

C. D. F. O. B. (REQUERENTE)

E. Z. C. (ADVOGADO(A))

A. R. B. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 1024721-63.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15652863 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 14596203, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Aurelio Roberto Barros Bastos e Crystiane de 

Freitas Ormond Bastos, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 

autorizando o cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, 

Crystiane de Freitas Ormond, bem assim para que sejam implementadas as 

demais obrigações assumidas na avença, atinente a guarda compartilhada 

entre os genitores, com residência no lar materno, alimentos e 

regulamentação de visitas da filha Anna Vitória Ormond Bastos. Por 

conseguinte, expeça-se ofício ao órgão empregador do primeiro 

requerente, qual seja, Secretaria de Estado de Gestão, para que se 

proceda ao desconto da pensão alimentícia, na forma acordada no ID. 

14596203 - Pág. 4 – item 6. Com o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado de averbação ao Serviço Registral Civil competente, 

observando-se a modificação do nome do cônjuge mulher, bem assim 
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ressaltando a dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório Local, 

nos termos do Provimento nº 43/2012 da CGJ. Ciência ao Ministério 

Público. Custas e despesas processuais, pro rata, todavia, suspensa a 

exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida as partes. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 11 de outubro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012903-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANNY CALMON RAFAEL (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA TARCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUREMA CORREA DA COSTA (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 1012903-17.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15303544. Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013139-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. B. S. R. T. (ADVOGADO(A))

A. P. V. N. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. V. (EXECUTADO)

A. P. E. (ADVOGADO(A))

R. D. B. B. P. E. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, intimado da certidão de ID 

14381093, através de seus advogados, o executado deixou transcorrer o 

prazo se 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, 8 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032818-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO (ADVOGADO(A))

ALIN EMIL POPESCU ONCEA (REQUERENTE)

MARIA GILKA GOMES OLIVEIRA (REQUERENTE)

KELEN GOMES DE OLIVEIRA POPESCU (REQUERENTE)

SEBASTIAO JESUINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. P. D. O. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1032818-52.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja 

processado em segredo de justiça. Por conseguinte, verifico que os 

interessados, não pleitearam os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, como também, não acostou ao feito o comprovante de pagamento 

das custas e despesas judiciais, razão pela qual faculto que seja 

comprovado o seu recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição, conforme autoriza o artigo 290 do NCPC. 

Às providências. Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034377-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSMAR DA SILVA (AUTOR(A))

DAYHANA SHINO TADA ROJAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYZA ANDRADE FLORENTINO DA SILVA (RÉU)

SILMARA ANDRADE FLORENTINO (RÉU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1034377-44.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja 

processado em segredo de justiça. Por conseguinte, verifico que a parte 

autora, não pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita, como 

também, não acostou ao feito o comprovante de pagamento das custas e 

despesas judiciais, razão pela qual faculto que seja comprovado o seu 

recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme autoriza o artigo 290 do NCPC. Às providências. 

Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1030679-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS DA SILVA MEIRELES (REQUERENTE)

Márcio José Negrão Marcelo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030679-30.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15622673 - "(...) VISTOS, ETC. Inicialmente, 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 firmada, bem assim qualquer 

documento comprobatório a demonstrar que preenche os requisitos para o 

deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, os indispensáveis documentos, sob 

pena de indeferimento da benesse. Decorrido o aludido interregno sem 

qualquer manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro 

lado, atendida as determinações supra e, após certificada a ocorrência, 

prossiga no cumprimento da decisão que se segue. (...)" Cuiabá/MT, 11 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027657-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. S. (AUTOR(A))

N. D. A. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1027657-61.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15654869 - "(...) De outro norte, necessário salientar que o requerente 

pretende 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 

(quinze) dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser 

indeferido o benefício de assistência judiciária. Constato, ainda, que não 

foi encartado aos autos, o documento indispensável à propositura da 

presente ação, qual seja, a cópia do documento pessoal do autor, desta 
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feita, faculto, igualmente, seja sanado o defeito apontado, no mesmo lapso 

suso, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC/2015. Por fim, intime-se o n. causídico subscritor 

da presente ação, para que retifique o polo passivo da presente ação, 

haja vista que a parte requerida não fora devidamente cadastrada no 

sistema PJE. Decorrido o aludido prazo, certifique-se e, em seguida, 

conclusos. Expeça-se o necessário. Às providências." Cuiabá/MT, 11 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1048620 Nr: 45767-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho - OAB:20776/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 diasAUTOS N.º 

45767-33.2015.811.0041 – Código: 1048620ESPÉCIE: Cumprimento de 

sentençaPARTE AUTORA: ROSALINA BEATRIZ RAMOS ARCE 

LIMAPARTE RÉ: SILVIO ALBERTO FERREIRA RIBASCITANDO (A): SILVIO 

ALBERTO FERREIRA RIBASFINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 10 (dez) dias, promover a transferência do 

veículo Gol, placa JZL3574, ano 2002/2003, para seu nome, bem como 

arque com os débitos do veículo (art. 461, caput, do CPC), sob pena de 

multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada dia de atraso no 

cumprimento da obrigação (§ 5°, do art. 461, do CPC), limitando o total da 

multa ao valor do veículo segundo a Tabela FIPE.DESPACHO: VISTOS, 

ETC. Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial interposta por 

Rosália Beatriz Ramos Arce Lima, em face de Silvio Alberto Ferreira Ribas, 

ambos qualificados nos autos.(...) Contudo, nos termos do art. 256, §3º do 

NCPC, antes de autorizar a citação por edital, o juízo deve esgotar todos 

os demais meios para que a parte adversa tenha conhecimento da ação e, 

por este motivo, determino a realização de buscas através dos sistemas 

conveniados ao TJMT, INFOSEG, a fim de obter o endereço do executado. 

Sendo positiva a busca de endereço, cite-se e intime-se o executado no 

endereço indicado na referida busca, inclusive com a expedição de Carta 

Precatória, se necessário, nos termos da decisão de fl. 14. Restando 

frustrada a busca de endereço do executado, autorizo, desde já, a 

citação do executado por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, para que 

cumpra a decisão de fl. 14. Às providências. Cuiabá - MT, 26 de setembro 

de 2018. Carlos Henrique Saliés RibeiroGestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 371243 Nr: 7861-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERL, CIRL, CHRL, SLJ, LMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 5 DIAS

AUTOS N. 7861-19.2009.811.0041 – CÓDIGO: 371243

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: T. E. R. L. e C. I. R. L. e C. H. R. L. e S. L. J. 

representados por sua genitora Luciana Maria da Silva Romeo.

PARTE REQUERIDA: SERGIO LOPES

INTIMANDO(A, S): T. E. R. L. e C. I. R. L. e C. H. R. L. e S. L. J. 

Representados por sua genitora Luciana Maria da Silva Romeo

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), para 

DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 20 (VINTE DIAS), PRATICANDO 

O ATO QUE LHE COMPETE, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Eu, Karina Saracho, digitei.

 Cuiabá - MT, 5 de outubro de 2018.

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 771464 Nr: 24541-74.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM 

(UNIJURIS) - OAB:4.428-N, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 Ante o exposto, diante de tudo que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM proposta por Benedita Duarte de 

Arruda em face de Andrelina Rober Menezes. Por conseguinte, julgo 

extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

CPC/2015.Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, todavia, suspensa a exigibilidade 

em decorrência da gratuidade concedida.Publique-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e 

anotações necessárias, arquivando-se o feito. Ciência ao Ministério 

Público.Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 756099 Nr: 8180-79.2012.811.0041

 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: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIGUEL JORGE CHAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 

OAB:13581/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 659, §1.º, do CPC/2015, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, o arrolamento dos bens 

deixados pelo falecimento de Miguel Jorge Chama, na forma constante dos 

autos, fls. 561/564, adjudicando à herdeira Terezinha Pereira da Silva, 

todos os bens inventariados descritos nestes autos, salvo erros ou 

omissões e ressalvando-se possíveis direitos de terceiros eventualmente 

prejudicados.Transitada em julgado, expeça-se a competente Carta de 

Adjudicação, fornecendo à parte interessada as peças necessárias, em 

seguida, em cumprimento ao disposto no art. 659, § 2.º, do CPC, intime-se 

a Fazenda Pública.Expeçam-se Alvarás Judiciais autorizando a 

transferência dos veículos à herdeira, assim como para a movimentação e 

encerramento das contas bancárias e aplicações deixadas pelo de 

cujus.Havendo valores remanescentes vinculados à Conta Única do 

Judiciário, proceda-se com a transferência para a conta corrente a ser 

informada pela inventariante.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos.Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909949 Nr: 36824-61.2014.811.0041

 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: IMANDC, EADAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 
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CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 36824-61.2014.811.0041, 

Protocolo 909949, 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): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1158437 Nr: 35263-31.2016.811.0041

 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: AAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAHFP, BSP, MDLFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7590, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Certifico nesta data que entrei em contato com Sr. ALESSANDRO 

ARAUJO PEREIRA informando sobre a necessidade de retirar o Formal de 

Partilha, ele se comprometeu a vir no prazo de 5 dias, sendo advertido de 

que o seu não comparecimento implicará no arquivamento do processo 

junto com o documento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027358-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA (ADVOGADO(A))

FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI (ADVOGADO(A))

SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA COSTA CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1027358-84.2018 VISTOS, ETC. Considerando a notícia de 

que a requerida não se encontra mais internada, entendo necessária a 

designação de audiência para a entrevista da interditanda, nos termos do 

artigo 751 do CPC/2015, a qual designo para o dia 21 de novembro de 

2018, às 15h00min. De outro viés, ante o teor da certidão de ID. 15807324, 

intime-se o autor para que informe nos autos o local em que a requerida 

poderá ser localizada, no prazo de 5 dias. Acaso decorrido in albis, 

intime-se pessoalmente o autor, para que se manifeste em prosseguimento 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da demanda. O requerente 

também deverá esclarecer nos autos acerca da aquisição do veículo Novo 

Tiguan Allspace CL, placa QCZ2600, Renavam 01166633052, com 

alienação fiduciária em favor do Banco Volkswagen S.A., adquirido em 

21.9.2018 em nome da curatelanda, eis que, na ocasião, não havia 

assinado o termo de curatela, todavia, responsável pela gestão da pessoa 

e do patrimônio da requerida. Por fim, considerando que o presente não 

tramita em segredo, indefiro a habilitação vindicada no ID. 15604671. Às 

providências. Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008466-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELYODORA CAROLYNE ALMEIDA ROTINI (AUTOR(A))

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO ARAUJO ROTINI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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. 

1008466-30.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de pedido de Alteração 

Consensual de Regime de Bens manejada por Helyodora Carolyne Almeida 

Rotini e João Paulo Araújo Rotini, ambos devidamente qualificados. Ressai 

da peça de ingresso, em apertada síntese, que os interessados são 

casados pelo regime de comunhão universal de bens desde 20.9.2003, 

não possuindo filhos e dívidas em comum, desejando alterar o regime para 

separação total de bens. Asseveram que se encontram separados de fato 

desde 24 de setembro de 2018, tendo a interessada ficado na posse do 

imóvel que outrora servia de residência do casal, arcando com todas as 

despesas deste, exceto as prestações da casa, que estão sendo dividias 

pelo casal. Em decorrência da separação de fato, e não obstante estejam 

tentado uma reaproximação, pretendem resguardar o patrimônio futuro, 

razão pela qual acordaram em alterar o regime de bens, de maneira que 

acaso se reconciliem, cada um dos consortes terá para si o patrimônio 

adquirido com seus ganhos, exceto os bens adquiridos em comum, no 

qual será aposto o nome do casal, guardadas as devidas proporções. O 

cônjuge mulher, por seu turno, deseja residir em condomínio fechado, em 

decorrência da periculosidade em morar sozinha, um dos fundamentos da 

pretensão de alteração do regime de bens, já que intenciona a divisão do 

patrimônio em comum. Também alega que a genitora do cônjuge mulher 

pretende efetuar a divisão de seus bens com os filhos em vida, e devido 

ao regime do casal o cônjuge homem teria direito a tais bens, o que não é 

o desejo da interessada, em caso de reconciliação. No final, postulam a 

alteração do regime de bens, com efeito ex tunc, além da sua divisão. 

Custas recolhidas no ID. 12497137. O feito fora originalmente distribuído 

para a 9ª Vara Cível de Cuiabá, sendo declinada a competência para uma 

das varas de família através da decisão de ID. 12497626. No ID. 

12921768, foi determinada a publicação de edital para conhecimento de 

eventuais interessados na ação proposta, a manifestação do Ministério 

Público, além da emenda da exordial. Na cota ministerial de ID. 13656001, o 

Ministério Público opinou favoravelmente a pretensão. Através da petição 

de ID. 13685447 foi emendada a peça de ingresso, acostando os 

documentos de ID. 13685679, 13685691 e 13685751. Na certidão de ID. 

14495208 foi certificado o decurso do prazo da intimação por edital. Por 

meio da decisão constante no ID. 14541740, foi determinada a retificação 

do valor da causa, além de facultada a juntada de Certidões Negativas de 

Protestos de Títulos, vinculadas ao Cadastro de Pessoa Física – CPF de 

cada um dos cônjuges e do CNPJ da empresa do cônjuge homem; 

certidões negativas de débitos expedidas pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil; Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso; Fazenda Pública Municipal e Junta 

Comercial; certidões negativas de distribuição nas Justiças Comum, 

Federal e Trabalhista e dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA). 

Na petição de ID. 14760131 foi elucidado que a empresa mencionada na 

exordial não se encontra mais ativa, bem assim que vários bens que 

pertenciam ao patrimônio comum do casal foram desfeitos, ocasião em 

que retificam a pretensão exordial para que este juízo apenas altere o 

regime de bens do casal, não mais havendo que se falar em partilha e, em 

decorrência, na necessidade de complementação de custas. Instruem o 

pleito com a Certidão de baixa de inscrição do CNPJ da empresa do 

cônjuge varão (ID. 14757139, p. 3); certidão negativa de débitos 

trabalhistas da empresa (ID. 14757168); certidão da SEFAZ noticiando 

“baixa ou paralisação temporária” da empresa (ID. 14757179); certidão de 

encerramento de atividade em nome da empresa, exarada pela Secretaria 

Municipal de Fazenda (ID. 14757195), pela Receita Federal do Brasil (ID. 

14757211); Distrato Social (ID. 14757234 ao 14757259), datado de 

25.9.2017; Posteriormente, encartou ao feito acordo extrajudicial de 

partilha de bens entabulado pelos interessados (ID. 14823916). Petição de 

ID. 15109151, postulando a juntada de certidões negativas dos 

interessados, encartadas no ID. 15109279 ao ID. 15109292. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, não vislumbro 

qualquer óbice à retificação da pretensão inaugural para que seja excluído 

o pedido de partilha de bens, o qual se ultimou extrajudicialmente, 

conforme faz prova os diversos termos de acordo encartados ao feito. Em 

decorrência, desnecessário o recolhimento de custas complementares. 

Pois bem. Cotejando detidamente os autos, verifico a possibilidade de que 

se dê abrigo à pretensão formulada pelos interessados. Com efeito, a 

escolha da forma como serão regidos os bens daqueles que contraem 

matrimônio constitui-se liberalidade dos envolvidos, excetuando-se apenas 

os casos expressos em lei. Ademais, uma vez que se trata de direito 

disponível, o ordenamento jurídico autoriza, em momento posterior a 

celebração do casamento, a modificação da forma pela qual os bens do 
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casal serão regidos, exigindo-se, para tanto, apenas que se demonstre 

justo motivo e resguardem-se os direitos de possíveis interessados, 

conforme se abstrai da leitura do §2º do artigo 1.639 do Código Civil. Em 

suma, para a mutabilidade do regime de casamento, necessário se faz o 

atendimento dos seguintes requisitos legais: a) pedido de ambos os 

cônjuges; b) motivação da pretensão; c) procedência das razões 

invocadas e d) ressalva dos direitos de terceiros. Por conseguinte, no 

desiderato de salvaguardar direitos de terceiros, verifica-se dos autos 

que foi publicado edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias (ID. 

13642547), cientificando a todos interessados acerca da pretensão 

externada na exordial, transcorrendo o prazo sem que houvesse qualquer 

impugnação, conforme denota-se da certidão de ID. 14495208. Nota-se, 

ainda, que foram colacionadas diversas certidões ao feito, todas 

negativas, não constando pendências em nome dos interessados. De 

outro viés, ao ponderar sobre os motivos ensejadores da presente ação, 

consta dos autos que os interessados buscam autonomia patrimonial, 

pretendendo cada um gerir os seus próprios bens, motivo pelo qual 

requereram a alteração do regime matrimonial, fundamento mais do que 

razoável. Destarte, concluo que, uma vez presentes os requisitos 

necessários à concessão da alteração do regime de bens, o deferimento 

do pedido é medida que se impõe, inclusive a atribuição de efeitos ex tunc, 

eis que inexiste vedação legal, o direito de terceiros esta ressalvado 

expressamente em lei, além de as partes terem manifestado a vontade de 

retroação. Em igual sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA ALTERAÇÃO 

DO REGIME DE BENS NO CASAMENTO. EFICÁCIA EX TUNC. 

POSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE MERECE SER 

MANTIDA. Em relação aos efeitos da alteração do regime de bens do 

casamento, devem possuir, desde que expressamente manifestado pelos 

cônjuges, eficácia ex tunc, uma vez que não há qualquer vedação, além 

de que o direito de terceiros está expressamente ressalvado no 

dispositivo legal (artigo 1.639, § 2º, do Código Civil). Precedentes desta 

câmara julgadora e do STJ. Apelação desprovida. (TJRS; AC 

0362444-93.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. 

José Antônio Daltoé Cezar; Julg. 26/04/2018; DJERS 03/05/2018) ANTE O 

EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido de Alteração Consensual de 

Regime de Bens, com fulcro no art. 1.639, §2º, CC, convertendo o regime 

de bens do casamento entre Helyodora Carolyne Almeida Rotini e João 

Paulo Araújo Rotini de Comunhão Universal de Bens para o de Separação 

de Bens, nos termos do art. 1.687 do Código Civil, com efeitos “ex tunc”, 

ou seja, retroativo à data da celebração do casamento. Custas pelos 

interessados. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Oficie-se ao Serviço 

Registral Civil das Pessoas Naturais competente para modificação no 

assento de casamento dos requerentes, bem como, ao Cartório de 

Registro de Imóveis para registro da sentença, a fim de que sejam 

preservados direitos de terceiros (LRP, art. 167, II, 1). Cumpridas as 

diligências supra, arquivem-se os presentes autos com as devidas baixas 

e anotações de estilo. Notifique-se o Ministério Público. Transitada em 

julgado, após as baixas e anotações necessárias, arquivem-se os autos. 

Cuiabá/MT, 11 de outubro 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: 1000468-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME (ADVOGADO(A))

ANDRE GUILHERME SUCOLOTTI (AUTOR(A))

NADIR SUCOLOTTI (AUTOR(A))

NADIANA AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021927-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO SILVA TEODORO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033341-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUARY FRANCISCO REJES (IMPETRANTE)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA COMISSAO DE PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Desse modo, demonstrada a necessidade de 

dilação probatória que o caso requer, seja para realização de perícia, 

inquirição de pessoas ou juntada de documentos de convicção pessoal do 

magistrado, o que vedado em sede mandamental, fica ressalvada a 

possibilidade do impetrante se valer das vias ordinárias para discutir a 

questão com afinco. Com essas considerações, DENEGO o mandado de 

segurança com fulcro no § 5º do artigo 6º da lei 12016/09, via de 

consequência extingo os autos sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, I e VI do Codex Adjetivo Civil. Encaminhe-se cópia desta 

sentença à autoridade impetrada para os devidos fins. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da 

Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, 

pois incabíveis neste caso. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015333-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

ADEMIR LOPES LOUREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

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: 1031704-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

LUIS CESAR DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006081-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MORAES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023981-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ LEMES DA CRUZ (AUTOR(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017648-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLENE DE MORAES LIMA FERREIRA (AUTOR(A))

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004027-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZE FERNANDES MAGALHAES MORAES (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015856-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

MANOEL AGAPE NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014914-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIR FERREIRA (REQUERENTE)

MARIA NEIDE MORAES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

CIÊNCIA da decisão abaixo transcrita: "Ante ao exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA em favor da Justiça Federal, competente para julgar as 

ações decorrentes de acidentes de qualquer natureza ou benefícios 

puramente previdenciários, com fulcro no art. 64, §3º do CPC. Intimem-se o 

INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o depósito dos 

honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante, desde já, 

autorizo o levantamento do montante em favor do expert nomeado na 

espécie. Após, proceda-se as anotações necessárias, remetendo-se os 

autos àquele Juízo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029842-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (AUTOR(A))

LEONARDO MENDES VILAS BOAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

a diligência relativa ao Centro Político e 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. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012707-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

ANA DALVA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1012707-18.2016.8.11.0041. AUTOR(A): ANA DALVA DE MIRANDA RÉU: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc. No prazo de 10 (dez) 

dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir na 

contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012487-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA (AUTOR(A))

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012487-20.2016.8.11.0041. AUTOR(A): GLOBALMAX INDUSTRIA 

PLASTICA LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tendo em 

vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos 

Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, ordenara a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 
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encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informarem acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033207-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ (ADVOGADO(A))

SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador-Fiscal de Cuiabá (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (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 

a diligência relativa ao Centro Político e 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. 

DECISÃO: "Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos 

autorizadores da antecipação, INDEFIRO o pedido liminar, por não 

vislumbrar o fumus boni iuris e o periculum in mora. 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). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027871-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN DERVALHE NATAL (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE RAPOSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a REITERAR 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 

Chevrolet ONIX, ano 2016, modelo 2017, Cor Cinza, chassi 

9BGK54BU0HG116058 RENAVAM 01098455115, placa QBU 4564, 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. 

Cuiabá, 28 de agosto de 2018. (assinado eletronicamente) LUÍS 

APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027357-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIBER TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerencia de Fiscalização de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte - GFMEP (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade REITERAR a 

intimação da parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em 

epígrafe, abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político 

Administrativo, Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:"Posto isso, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, via de 

consequência, determino que a autoridade coatora reative a inscrição 

estadual da impetrante, desde que suspensão tenha ocorrida pela 

ausência de Laudo de vistoria. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender conveniente 

(art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto 

no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. Luís 

Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito em substituição legal"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028357-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIA INHEGUES DE ALENCAR (IMPETRANTE)

WANDER MARTINS BERNARDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO CEBRASPE 

(IMPETRADO)

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade REITERAR 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 Bandeirantes, 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020150-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE (AUTOR(A))

HELEN SIMONE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE IAFELICE DOS 
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SANTOS PROCESSO n. 1020150-49.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$1,000.00 ESPÉCIE: [EXAME DE SAÚDE E/OU APTIDÃO FÍSICA]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: HERBERT YURI 

FIGUEIREDO REZENDE Endereço: RUA SÃO JORGE, 929, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: CENTRO BRASILEIRO DE 

PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - 

CEBRASPE Endereço: AC UNB, CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO 

BLOCO A PMU I SALA AT 08/03, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70904-970 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do representante o 

Ministério Público Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como 

fiscal da ordem jurídica (art. 178 do CPC), conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. CUIABÁ, 11 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034333-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRCILENE CRISTINA DA CUNHA (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033420-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELICIA ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008891-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SHIRLEY LUIZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 903146 Nr: 32181-60.2014.811.0041

 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: JOICE BULHÕES FERNANDES FARTO, ROGÉRIO LUIZ 

CINTRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Autos nº 903149 – Procedimento ordinário

Vistos, etc.

JOICE BULHÕES FERNANDES FARTO E ROGÈRIO LUIZ CINTRA DA CUNHA 

ajuizaram a presente ação ordinária de cobrança de diferenças 

remuneratórias (URV), em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

qualificados, sob alegação de serem servidores do requerido e terem 

sofrido prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para 

a URV no ano de 1994, este não observou a regra que deveria ser 

aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%.

 Sustentam os Requerentes, que todos os Tribunais, incluindo o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso e Superior Tribunal de Justiça, firmaram o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da 

recomposição da diferença de 11,98%.

 Desse modo, buscam por meio do presente caderno processual, a 

condenação do Requerido para incorporar à 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, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens.

 Instruiu a inicial com os documentos.

 Devidamente citado o requerido, apresentou contestação alegando 

preliminarmente prescrição quinquenal; no mérito, sustenta que a perda 

salarial decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV 

deve ser comprovada por meio de perícia contábil. Argumenta que o 

requerente não demonstrou que a reestruturação da carreira não 

absorveu a perda salarial ocorrida quando da conversão da URV, cujo 

ônus da proba lhe incumbia. Eventualmente, na hipótese de condenação 

requer a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária 

sobre a respectiva verba, bem como seja descontado o valor já quitado no 

percentual de 5,5%. Forte nesses argumentos, pugna pela improcedência 

dos pedidos da inicial, e consequentemente o ônus da sucumbência (fls. 

62/68v).

 Impugnação à contestação acostada às fls. 70/78.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação ordinária de cobrança de diferenças remuneratórias 

(URV), na qual busca a parte autora o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da conversão da remuneração no período de instituição da 

URV, por força da Lei nº. 8.880/1994.

Registro que o desate da liça não demanda atividade probatória em 

audiência, visto que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, 

que podem ser resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do CPC .

A Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização 

Econômica e o Sistema Monetário Nacional e que instituiu a Unidade Real 

de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da 

moeda.
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Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido 

é direito do servidor o percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, tendo em vista a 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.

 In casu, conforme os documentos que instruem a inicial, os autores não 

fazem parte do quadro de servidores efetivos do Estado, haja vista terem 

sido nomeados para exercer cargo em comissão no Poder Judiciário, 

conforme se infere nos documento acostados às fls. 23/26 e 31 e 

manifestação do requerido às fls. 80/82.

 Á vista disso, por serem servidores com liame de natureza provisória e 

precária com o Ente Estatal, inexiste direito ao recebimento da monta 

concernente às diferenças salariais decorrentes da conversão do 

cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

 Indubitavelmente, que a instabilidade do cargo em comissão, revela-se 

como barreira ao recebimento do direito de conversão da URV, ainda mais 

quando a nomeação para a função ocorreu em lapso temporal significativo 

se comparada à vigência da Lei n. 8.880/1994.

 À propósito, este é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado da 

Federação, vejamos:

 “APELAÇÃO — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE 

VALOR — CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO 

DETERMINADO — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — INEXISTÊNCIA. Nem 

de perto nem de longe se pode cogitar de existência de defasagem 

remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor – URV, quando se cuida de contrato de prestação de 

serviços por tempo determinado. Recurso não provido.” (Ap 145243/2017, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018). 

(negritei)

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR – 

SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO – 

INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA.O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a 

Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes 

às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para 

URV - Unidade Real de Valor. (PJE 1004165-74.2017.8.11.0041 – Desa. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 

14/06/2018) (destaquei)

 “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR - 

URV - SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO - 

INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM - RECURSO DESPROVIDO. O servidor que 

possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não 

faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais 

decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de 

Valor. (Ap 43366/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017) (TJ-MT - APL: 

00017992820168110037 43366/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 30/05/2017, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 

08/06/2017) (grifei)

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos elencados na inicial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono do 

requerido, ficando estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade 

ficará suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a 

teor do estatuído no artigo 98, §3º, do CPC.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 839468 Nr: 43997-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO DE FREITAS PRIMO, AILTON NOBOKITE, 

FERNANDO CORREA MEYER, FLAVIANO GONÇALVES BERTULIO, 

CLEBER JÚNIOR FERREIRA, FABIO ALVES RIBEIRO, ORLANDO BATISTA, 

ORLANDO AUGUSTO DE AZEVEDO CHAROPÁ, GERSON RIBEIRO 

GARCIA, LEOMAR APARECIDO PEREIRA PORTELA, LUCIMARA DE 

OLIVEIRA JORGE, PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES, JOÃO 

SEVERO DOS SANTOS FILHO, MARCOS FERREIRA MEDEIROS, RAUL 

ORTIZ, WALDINEY RIBEIRO LARA, WILSON ARANTES DE SOUZA, 

RICARDO DE ALMEIDA GIL, RODEVILSON CARDOSO MONTEIRO, VINICIUS 

FERNANDES DE ALMEIDA SANTOS, WELBSON DE FREITAS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 839468 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 225527 Nr: 32934-32.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI 

- OAB:6.624/MT, MARCIO JOSÉ NEGRÃO MARCELO - OAB:14.599-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Autos n.º 225527 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, querendo, manifeste-se quanto à 

impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 767276 Nr: 20092-73.2012.811.0041

 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: PEDRO VALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 767276– Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Considerando o transcurso da suspensão postulada à fl. 78, determino a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 316 de 728



intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos a certidão de óbito do requerente, bem como, requerer o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 868681 Nr: 8500-61.2014.811.0041

 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): ZUGAIR AUTOMÓVEIS LTDA, LUISE 

CONSTANTINO ZUGAIR, BANCO DO BRASIL S/A, SALEM ZUGAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, ANA PAULA DORILÊO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 15652, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, DEIVISON VINÍCIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, FÁBIO LUIS 

NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - OAB:19.615/BA, JOAO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, JULIANO MARTIM ROCHA - 

OAB:25.333, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, MARCELO 

SALVI - OAB:40.989, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Autos n.º 868681 – Reintegração de posse

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que procuração juntada aos 

autos, pelos procuradores da parte requerida Banco do Brasil S/A, não 

confere aos advogados poderes para receberem citação.

Assim, inviável considerar que tal manifestação configure citação tácita. 

Nesse sentido, transcrevo precedentes do STJ que elucida a situação dos 

autos:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS 

AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE 

PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. 

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o 

peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais 

para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a 

suprir tal necessidade. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 

1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; 

AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 

27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no 

REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro 

Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, 

DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, 

Quarta Turma, DJe 25/4/2018. 2. É que, na forma da orientação pacificada, 

se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de 

procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos 

autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de 

pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao 

advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento 

espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de 

poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de 

defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de 

parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado 

sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do 

referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 

Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. No caso, em ação 

de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado 

constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de 

instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes 

poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o 

comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que 

conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça. 

4. Embargos de divergência acolhidos.” (EREsp 1709915/CE, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2018, DJe 

09/08/2018). (destacamos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES 

PARA RECEBER CITAÇÃO OU DE REPRESENTAÇÃO PARA O FORO EM 

GERAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A juntada aos autos de procuração sem 

poderes específicos para receber citação, e nem mesmo para o foro em 

geral, não configura o comparecimento espontâneo, nos termos do art. 

214, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Os precedentes trazidos a 

confronto não têm o condão de demonstrar o invocado dissídio 

jurisprudencial, na medida em que se encontram amparados em diferentes 

bases fáticas, as quais permitiram excepcionar a aplicação da regra geral, 

que exige a citação do réu como requisito de validade do processo de 

execução, circunstâncias essas que não se fazem presentes no acórdão 

recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no REsp 

1538505/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016). (ressaltamos)

Desse modo, determino a citação do Banco do Brasil S/A, consignando as 

advertências legais.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850631 Nr: 53658-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR GILIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR GILIOLI - 

OAB:6696/MT

 Autos n.º 850631 – Embargos à execução

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se, ainda, a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 50, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 264500 Nr: 22487-48.2006.811.0041

 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: ESTER INÊS SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO GILIOLI - OAB:13344, 

CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 264500 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

 Certifique-se acerca do decurso de prazo para manifestação da parte 

executada quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 380983 Nr: 17440-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENCEDOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

LÁCTEOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRES GONÇALVES - 

OAB:1342/MS, CHRISTIANE GONÇALVES DA PAZ - OAB:10.081 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Autos n.º 380983 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, intime-se a parte credora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

devendo requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 837954 Nr: 42684-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DIAS DA LUZ FIGUEIREDO DUARTE, ANTONIO 

PACHECO DA SILVA, EDILSON SALES DA SILVA, AURIBELA JOSÉ DE 

BARROS, DOMINGAS FAGUNDES FARIA, ELZA NUNES DA COSTA, LUCI 

OLIVEIRA SANTANA DA SILVA, EVANIZE DA SILVA PINTO ARRUDA, 

KATIA MARIA MACIEL, LUCINDA AUXILIADORA LINO, FRANCISCA DO 

NASCIMENTO FONTES, IZABEL DE FÁTIMA NEVES, LEIZE MARIA DE 

ABREU E SILVA, LINDOMAR JOSÉ BARROS, LUZIA XAVIER DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos n.º 837954 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intimem-se os exequentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que 

entenderem de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 823806 Nr: 29885-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH SULAMIRTI FERREIRA PAES, ANA LÍDIA 

SOUZA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 823806 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante ao decurso de prazo para apresentação impugnação (fl. 93), 

HOMOLOGO os cálculos constantes de fl. 85 e DETERMINO a expedição 

do competente RPV de acordo com o Provimento nº 11/2017-CM.

No mais, desentranhe-se o petitório de fl. 90 eis que estranho ao feito, 

devendo o mesmo ser entregue a sua subscritora.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 32016 Nr: 11705-26.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA TERRESTRES, MARÍTIMOS E ACIDENTES 

CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEMAT- AGÊNCIA MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO, JOEL NERY BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CORREA DE SOUZA - 

OAB:12664, DANIELE BARROS GARCIA - OAB:9599, DENNER DE 

BARROS MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835-MS, DIEGO SOUTO 

MACHADO RIOS - OAB:11677, MARCELO ÂNGELO DE MACEDO - 

OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE BARROS GARCIA - 

OAB:9.599/MT, EBENEZER SOARES BELIDO -PROC. SANEMAT - 

OAB:2774, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, RENATA MONTEIRO DA SILVA - OAB:7019

 Autos n.º 32016 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

 Intime-se a parte executada, para, querendo, manifeste-se sobre o 

cálculo apresentado à fl. 527v, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1040411 Nr: 41823-23.2015.811.0041

 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: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o(a) Advogado(a) LEANDRO DA SILVA CRUZ, OAB/MT 10.613, 

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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 340382 Nr: 10868-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO LUIZ ZUFFO DE PAULA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE ATENDIMENTO E 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS A USUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN - 

OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca do recebimento do medicamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1313009 Nr: 11634-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ANTONIA ABADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de documento, intimem-se as partes para que, 

no prazo sucessivo de 30 dias, apresentem pareceres ou documentos 

elucidativos (art. 510, CPC).

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007135-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARA DA SILVA VANNI (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004366-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

VALTER DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007917-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

ELIZANDRO MAFFESSONI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002742-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATHYANA MARIA OSORIO DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023005-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita e determino a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032754-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO PEREIRA DE CASTRO (AUTOR(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Assim, com base nas considerações 

acima expostas, e atento ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa 

(CPC, art. 10), intime-se a parte Requerente para comprovar o 

preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade 

judiciária, com fundamento no artigo 99, §2° do Código de Processo Civil 

cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da Constituição Federal, ou efetuar 

o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob a pena de 

extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da 

distribuição (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X). Para tanto, determino que 
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o Requerente traga aos autos o comprovante da última Declaração de 

Imposto de Renda, conjuntamente a declaração de bens. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033011-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

CAROLINA DA SILVA BITTENCOURT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Assim, com base nas considerações 

acima expostas, e atento ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa 

(CPC, art. 10), intime-se a parte Requerente para comprovar o 

preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade 

judiciária, com fundamento no artigo 99, §2° do Código de Processo Civil 

cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da Constituição Federal, ou efetuar 

o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob a pena de 

extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da 

distribuição (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X). Para tanto, determino que 

o Requerente traga aos autos o comprovante da última Declaração de 

Imposto de Renda, conjuntamente a declaração de bens. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033067-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO MORBEQUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Assim, com base nas considerações acima 

expostas, e atento ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 

10), intime-se a parte Requerente para comprovar o preenchimento dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade judiciária, com 

fundamento no artigo 99, §2° do Código de Processo Civil cumulado com o 

artigo 5° inciso LXXIV da Constituição Federal, ou efetuar o pagamento 

das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob a pena de extinção do 

processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da distribuição (CPC, 

arts. 290, C/C, 485, inciso X). Para tanto, determino que o Requerente 

traga aos autos o comprovante da última Declaração de Imposto de Renda, 

conjuntamente a declaração de bens. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033092-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGO DOS SANTOS LARA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Assim, com base nas considerações 

acima expostas, e atento ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa 

(CPC, art. 10), intime-se a parte Requerente para comprovar o 

preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade 

judiciária, com fundamento no artigo 99, §2° do Código de Processo Civil 

cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da Constituição Federal, ou efetuar 

o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob a pena de 

extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da 

distribuição (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X). Para tanto, determino que 

o Requerente traga aos autos o comprovante da última Declaração de 

Imposto de Renda, conjuntamente a declaração de bens. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013961-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

ARNO SCHMIDT JUNIOR (ADVOGADO(A))

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SR. GERENTE DA GERENCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE 

PROCESSO ADMINITRATIVO TRIBUTÁRIO DA SUPERINTENDENCIA DE 

NORMAS DA RECEITA PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

(IMPETRADO)

SR FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS GPAT/SUNOR - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que foi recusado o 
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recebimento do mandado de intimação pelo Impetrado sobre o pretexto de 

não estar munido com a contrafé. Todavia, por se tratar de processo 

eletrônico é dispensada tal exigência, devendo ser cumpridos os 

mandados independentemente da impressão de quaisquer peças 

processuais ou documentos, conforme dispõe o §4º do art. 70 da 

Resolução TJ-MT/TP n. 03/18. Assim esta descreve: “§ 4º Os mandados, 

cujo conteúdo respeite as exigências do §2º deste artigo, serão 

cumpridos independentemente da impressão de quaisquer peças 

processuais ou documentos”. Desta forma, expeça-se novo mandado ao 

Impetrado para cumprimento da decisão liminar de Id. 15519745. 

Expeça-se mandado. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000921-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VENESIA (ADVOGADO(A))

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GUILHERME VILELA DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Assim, ausente qualquer justificativa para 

a distribuição por dependência, determino a remessa dos autos à 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, onde foi originariamente 

distribuída por sorteio. Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 931373 Nr: 50056-43.2014.811.0041

 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: DANIELE REGINA SCHONS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA 

- OAB:16078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária com Pedido de Liminar ajuizada por 

DANIELE REGINA SCHONS 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. 145, que a Parte Requerente, apesar de intimada à fl. 139, e publicada a 

decisão de fls. 133/136, 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. 133/136, 

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.: 996405 Nr: 21829-09.2015.811.0041

 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: AGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:7242

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face da decisão de fl. 337 (CPC, art. 1.023, caput).

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Analisando o recurso do embargante, verificamos, em síntese, o 

argumento de existência de contradição e obscuridade na referida 

decisão, relatando a necessidade rever a decisão proferida e reexaminar 

o pedido inicial.

 Não lhe assiste razão.

A decisão guerreada não requer declaração.

Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica 

entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como 

todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas 

a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO 

PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – 

LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 

Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os 

dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites 

necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no 

DJE 26/09/2017).

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados pelo ESTADO DE MATO GROSSO em 

face da decisão de fl. 337.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 872813 Nr: 11657-42.2014.811.0041

 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: JONATHAS PAELO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Sanctis 

Garcia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Vistos, etc.

LEDA PAELO PINTO, qualificada nos autos, propôs a presente Ação de 
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Internação Compulsória com pedido liminar de antecipação de tutela em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e de 

JONATHAS PAELO PINTO, objetivando liminarmente que seja determinada 

a internação compulsória de seu filho Jonathas Paelo Pinto em 

estabelecimento hospitalar necessário para o tratamento de dependência 

química e saúde mental.

Com a inicial vieram acostados os documentos de fls. 21/39.

A liminar foi deferida – fls. 42/46.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 61/64.

O Requerido Município de Cuiabá devidamente citado, mas deixou de 

apresentar contestação.

Aduz, em síntese, que é mãe de Jonathas Paelo Pinto, a qual é portador de 

dependência química e doença mental.

Relata que seu filho necessita de tratamento contínuo devido ao fato de 

estar em estágio agressivo, oferecendo risco à sua integridade física e à 

de terceiros.

Por fim, esclarece que a presente medida restou sua última alternativa, 

tendo em vista que não tem condições financeiras para dar continuidade 

no tratamento de seu filho. Assim, busca via judiciário salvaguardar o 

direito constitucional de assistência à saúde.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista que o Requerido foi devidamente citado, mas deixou de 

apresentar contestação, decreto a sua revelia do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

nos termos do artigo 344 do CPC.

Consta dos autos que, o deferimento da liminar determinando ao Requerido 

que realizasse a assistência devida a Requerente, ocorreu em data 

anterior ao efetivo cumprimento de tal obrigação.

No tocante ao mérito da ação, pelo que se depreende dos autos, a 

questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da 

relação jurídica processual, verifica-se que a causa já comporta o 

julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 355 do NCPC, não 

havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo.

 Como se sabe, a Constituição da República atribuiu à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios, competência para ações de saúde 

pública, devendo cooperar, técnica e financeiramente entre si, mediante 

descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera 

de Governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI), 

executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos 

cidadãos, conforme o artigo 30, inciso VII da Constituição Federal.

 Nesse contexto, é legítimo que os cidadãos postulem à União, aos 

Estados da Federação ou aos Municípios, a devida assistência para o 

tratamento de sua doença.

 Neste sentido, já decidiu a jurisprudência:

 EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA- 

OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERADOS – 

DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXCLUSÃO DAS 

ASTREINTES - BLOQUEIO ON LINE – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA.

1. Todos os entes públicos que compõem a organização federativa – 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios – têm responsabilidade 

solidária de promover a saúde e a assistência pública, de forma que 

qualquer um deles é parte legítima para ser acionado em demanda que 

visa à obtenção de medicamento, nos termos do art. 196 c/c art. 23, I, da 

Constituição Federal.

2. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios 

necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a 

internação da Requerente uma de suas principais vertentes de, 

eficientemente, atender à finalidade constitucional prevista como ação de 

saúde.

3. A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta 

Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, de 

um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada.

5. Sentença parcialmente retificada. (TJMT – 3ª Câmara Cível - Reexame 

Necessário de Sentença nº 102875/2013. Relatora Desembargadora Maria 

Erotides Kneip. VU. Julgamento 28/01/2014)

Se a União, os Estados e os Municípios, são solidariamente responsáveis 

pelo fornecimento de assistência à saúde das pessoas carentes, segundo 

disposto na Lei n. 8080/1990, tem-se que a Parte Autora pode exigir de 

qualquer um deles o cumprimento de sua obrigação.

Segundo se infere dos autos, por meio dos laudos médicos, a assistência 

vindicada pela Parte Autora é de extrema necessidade.

 Ocorre que, a Parte Autora não dispõe de recursos para realizá-lo por 

contra própria. A Constituição da República, em seu artigo 6º, elenca 

dentre os direitos sociais a saúde, direito este que, ainda na forma da 

Carta Política, constitui "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" (art. 196).

 Por sua vez, o art. 198 e incisos, da mesma Carta, estabelecem que "as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado" de forma 

descentralizada, "com direção única em cada esfera do governo" e 

"atendimento integral".

 Também o art. 23, da mesma Constituição da Republica, dispõe em seu 

inciso II que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, "cuidar da saúde e assistência pública, da 

proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências".

 E, em cumprimento das disposições constitucionais retro, a Lei Federal n. 

8080, de 19.09.1990, igualmente assegura a universalidade de acesso 

aos serviços de saúde em todos os níveis e "reafirma que a saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício".

 Não se deve desconhecer que o SUS é financiado "com recursos do 

orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes" (cf. parágrafo primeiro do art. 

198 da CR). A conjugação deste dispositivo com o mencionado artigo 23, 

II, da Constituição, conduz à inexorável conclusão de que àqueles entes 

compete fazer as gestões necessárias, junto aos responsáveis pelo 

financiamento do Sistema e/ou pela compra dos medicamentos, de forma a 

manter a unidade sob sua direção em condições de atendimento integral.

 Ainda que mantenha reservas quanto à aplicação de tais conceitos 

incondicionalmente à generalidade dos casos, sem avaliação dos 

elementos fáticos específicos de cada pretensão deduzida, sem 

conjugá-los com outras normas constitucionais estruturantes do Estado 

brasileiro, na espécie dos autos as lições e arestos citados encontram 

campo para sua aplicação, inclusive aquelas que impõem responsabilidade 

aos gastos públicos e coíbem dissipação de recursos ao lado da disciplina 

orçamentária.

 Cabe aqui destacar que, comungo do entendimento de que a cláusula da 

reserva do possível encontra limite quando se está diante de direitos 

relacionados ao mínimo existencial. E, é o caso dos autos, uma vez que 

estamos diante de direito fundamental à saúde e à vida.

No tocante à relação da reserva do possível com o mínimo existencial, 

trago à baila ensinamentos doutrinários.

O autor Ricardo Lobo Torres afirma que a proteção do mínimo existencial 

não se sujeita à reserva do possível, pois tais direitos se encontram nas 

garantias institucionais de liberdade, na estrutura dos serviços públicos 

essenciais e na organização de estabelecimentos públicos. Veja-se:

“A proteção positiva do mínimo existencial não se encontra sob a reserva 

do possível, pois sua fruição não depende do orçamento nem de políticas 

públicas, ao contrário do que acontece com os direitos sociais. Em outras 

palavras, o Judiciário pode determinar a entrega das prestações positivas, 

eis que tais direitos fundamentais não se encontram sob a 

discricionariedade da Administração ou do Legislativo, mas se 

compreendem nas garantias institucionais da liberdade, na estrutura dos 

serviços públicos essenciais e na organização de estabelecimentos 

públicos (hospitais, clínicas, escolas primárias, etc.) (TORRES, Ricardo 

Lobo. O mínimo existencial, os direitos sociais e os desafios de natureza 

orçamentária. In: SARLET, Ingo Wolfgang. TIMM, Luciano Benetti (Org.). 

Direitos fundamentais, orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2008, p. 81-82.)

Já, a doutrinadora Ana Paula de Barcellos adota uma posição rígida de 

mínimo existencial. Para ela, o mínimo existencial constitui o conteúdo mais 

essencial do princípio da dignidade da pessoa humana, que, por esse 

motivo, deve ser aplicado como uma regra, sem margem à ponderação:

 “... uma fração do princípio da dignidade da pessoa humana, seu 

conteúdo mais essencial, está contida naquela esfera do consenso mínimo 
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assegurada pela Constituição e transformada em matéria jurídica. É 

precisamente aqui que reside a eficácia jurídica positiva ou simétrica e o 

caráter de regra do princípio constitucional. Ou seja: a não realização dos 

efeitos compreendidos nesse mínimo constitui uma violação ao princípio 

constitucional, no tradicional esquema do “tudo ou nada”, podendo-se 

exigir judicialmente a prestação equivalente. Não é possível ponderar um 

princípio, especialmente o da dignidade da pessoa humana, de forma 

irrestrita, ao ponto de não sobrar coisa alguma que lhe confira substância; 

também a ponderação tem limites” (BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia 

Jurídica dos Princípios Constitucionais. O princípio da dignidade da pessoa 

humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 252.

Com esses fundamentos, juízes que somos, não podemos discutir em 

seara alheia. Não nos cabe, em matéria de medicina, questionar se a 

assistência vindicada pelos médicos é ou não imprescindível para 

combater o quadro patológico apresentado pela Parte Autora, bem como 

se os entes federados possuem dotação orçamentária para arcar com os 

gastos da prestação à saúde.

Ora, se os médicos e os demais profissionais dizem que o tratamento 

indicado por eles é necessário, não somos nós, simples juízes, que vamos 

discutir em seara alheia. Não podemos ser imprevidentes! A saúde, a vida 

e a dignidade da pessoa humana devem ser asseguradas por meio da 

prestação jurisdicional.

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO da 

presente Ação de Obrigação de Fazer para determinar aos Requeridos 

que, assegurem à Parte Autora a devida assistência conforme indicação 

do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento 

licitatório, consoante o artigo 24, da Lei nº. 8.666/93, disponibilizando 

todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem 

qualquer custo para a Parte Autora; ratificando a liminar deferida nestes 

autos, nesses termos.

Por consequência, JULGO O PROCESSO com a resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC.

Sem custas e honorários, posto que os honorários de advogado nas 

ações patrocinadas pela defensoria pública destinam-se ao próprio 

Estado. O fato de haver um fundo orçamentário com finalidade específica 

é matéria contábil-financeira que não altera a situação jurídica de ser o 

credor dessa verba a Fazenda Estadual e não a parte ou a própria 

defensoria, já que esta não detém personalidade jurídica, sendo órgão do 

Estado. Sentença não sujeita ao reexame necessário, com o trânsito em 

julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário, com o trânsito em julgado 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1047241 Nr: 45035-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO LOIOLA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS - OAB:21.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aforados por INACIO LOIOLA DE 

ARRUDA em face da sentença de fls. 48/50 (CPC, art. 1.023, caput).

A Embargante aponta erro material na decisão em referência.

 Os Embargados não impugnaram os embargos.

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Analisando o recurso do embargante, verificamos, em síntese, o 

argumento de que a decisão proferida nos autos não condenou o 

Requerido em honorários advocatícios sob o fundamento de que a parte 

Requerente seria assistida pela Defensoria Pública, todavia, é 

representada por particular.

 Assiste-lhe razão.

Vejamos que, na decisão prolatada, por equívoco, afastou a condenação 

em honorários considerando a ação como patrocinada pela Defensoria 

Pública, todavia, a parte Requerente é representada por Advogados 

particulares.

 Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, ACOLHO os 

embargos de declaração aforados por INACIO LOIOLA DE ARRUDA para, 

doravante, DECLARAR a existência de erro material na sentença 

embargada de fls. 48/50, chamando o feito à ordem e retifico a parte que 

expõe sobre os honorários de sucumbência para fazer constar da 

seguinte forma:

“Condeno o Requerido, ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de 

Processo Civil”.

No mais, mantenho os demais termos da decisão tal como lançado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1034720 Nr: 38971-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIA MARIA NUNES, ÉRICA LUIZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO SAÚDE INSTITUTO DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA DANIELE 

MARCHIORETO PARREIRA - OAB:

 Vistos, etc.

LIA MARIA NUNES, qualificada nos autos, ingressou com a presente ação 

de ”Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar”, contra o 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – MTSAÚDE, buscando liminar, determinando 

ao Requerido providencie “a imediata cobertura das despesas e execução 

dos procedimentos clínicos, conforme o médico que acompanha o caso 

solicitar (...)”.

 Com a inicial, vieram acostados os documentos de fls. 09/21.

A liminar foi deferida às fls. 22/24.

A Contestação às fls. 26/62.

Impugnação à contestação às fls. 124/125.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

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. 

330 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo 

passo a fazê-lo.

 “Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4ª Turma – Ag. 

14.952-DF-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram 

provimento, v.u., in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, Theotônio Negrão, 1.996, pág.283)

Como introito, destaco que há a incidência das disposições do Código de 

Defesa do Consumidor nas relações contratuais mantidas junto a 

empresas operadoras de planos de saúde. As aludidas empresas, 

prestando o serviço objeto da contratação de maneira reiterada e 

mediante remuneração, enquadram-se perfeitamente no conceito de 

fornecedores, conforme dispõe o art. 3º, parágrafo 2º, do CODECON.

O Código do Consumidor, ao consagrar os princípios da boa-fé, da 

confiança, da hipossuficiência consumerista e da vulnerabilidade, trouxe 

importantes inovações no âmbito das relações contratuais, permitindo o 

restabelecimento de uma igualdade e um equilíbrio entre o consumidor e o 

fornecedor. Este dispõe ordinariamente de melhores condições técnicas, 

econômicas e intelectuais para perseguir seus interesses, impondo ao 

usuário o maior número possível de desvantagens em seu exclusivo 

benefício, com o agravamento, em contrapartida, da posição da parte mais 

frágil, que é o consumidor.

Bem de se ver que é possível vislumbrar o risco iminente de prejuízos a 

que se exporá a Requerente, ante a assertiva de que lhe fora negado os 
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procedimentos para realização da cirurgia como prescrito pelo médico que 

assiste a Requerente, imprescindível para sua saúde.

No caso em exame, entendo que, sendo os contratos de plano de saúde 

de adesão, haja vista que suas cláusulas já vêm prontas, as cláusulas só 

prevalecem enquanto não se detecta qualquer tipo de abusividade que 

pressuponha a vantagem exagerada a uma das partes e o desequilíbrio da 

relação contratual. Hoje, as normas prevalecentes são as que visem à 

proteção dos direitos da pessoa humana, não permitindo que cláusulas 

abusivas prejudiquem o consumidor.

O art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, por sua vez em seu inciso 

IV comina a nulidade absoluta:

 "as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 

boa-fé e equidade"

 Dispõe o § 1º, desse mesmo artigo que se presume exagerada a 

vantagem que:

 "I - defende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que 

pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à 

natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio 

contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, 

considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das 

partes e outras circunstâncias peculiares ao caso".

 Assim, as cláusulas que limitam ou restringem procedimentos médicos 

(consultas, exames médicos, laboratoriais, fornecimento de materiais 

cirúrgicos, etc.) são abusivas.

 Estas cláusulas contratuais são nulas por contrariar a boa-fé, como 

esclarece a própria lei, pois criam uma barreira à realização da 

expectativa legítima do consumidor, contrariando prescrição médica, criam 

um desequilíbrio no contrato ao ameaçar o objetivo do mesmo, que é ter o 

serviço de saúde de que necessita.

 Ademais, cumpre ressaltar que, a saúde foi inserida na Constituição da 

República como um dos direitos previstos na Ordem Social. Trata-se de 

bem de extrema relevância à vida e à dignidade humana, constituindo 

pré-requisito à existência e ao exercício de todos os demais direitos. E, 

exatamente por assegurar o exercício dos demais direitos fundamentais, a 

saúde não pode ser tratada como simples mercadoria. O particular que 

presta uma atividade econômica correlacionada com os serviços médicos 

e de saúde possui os mesmos deveres do Estado, devendo seu contrato 

ser submisso às normas constitucionais e infraconstitucionais diretamente 

ligadas à matéria.

A propósito sobre o tema a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro:

“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

COBERTURA DE CIRURGIA BARIATRICA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA 

INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO MORAL QUE RESTOU RAZOÁVEL 

CONSIDERANDO AS CIRCUSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, IV, 

dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações 

consideradas abusivas, colocando o consumidor em desvantagem 

exagerada ou incompatível com a boa-fé ou a equidade.

- Deste modo, tem-se que a negativa da cobertura dos honorários médicos 

no procedimento cirúrgico do qual necessita a parte autora, atenta contra 

o objetivo principal do próprio pacto de assistência médica, bem como 

afronta o direito a vida, assegurado constitucionalmente. RATIFICAÇÃO 

DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Processo: APL 

4030712520098190001 RJ 0403071-25.2009.8.19.0001 - Relator(a): DES. 

GUARACI DE CAMPOS VIANNA Julgamento: 08/05/2012 - Órgão Julgador: 

DECIMA NONA CAMARA CIVEL Publicação: 11/05/2012.

 Desse modo, a pretensão da Requerente deve ser acolhida.

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO da 

presente Ação de Obrigação de Fazer para determinar ao Requerido 

MT-SAÚDE a cobertura das despesas e execução dos procedimentos 

clínicos indicados, devendo ser utilizados os materiais nas exatas 

condições apresentadas pelo seu médico, ratificando a liminar de fls. 

22/24.

Por consequência, JULGO O PROCESSO com a resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC.

Sem custas e honorários, posto que os honorários de advogado nas 

ações patrocinadas pela defensoria pública destinam-se ao próprio 

Estado. O fato de haver um fundo orçamentário com finalidade específica 

é matéria contábil-financeira que não altera a situação jurídica de ser o 

credor dessa verba a Fazenda Estadual e não a parte ou a própria 

defensoria, já que esta não detém personalidade jurídica, sendo órgão do 

Estado.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário, com o trânsito em julgado 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 868395 Nr: 8274-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIVÂNIA PERONDI, SINDIFISCO SINDICATO DOS 

FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO 

BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aforados por ELIVÂNIA PERONDI em 

face da sentença de fl. 144 (CPC, art. 1.023, caput).

A Embargante aponta erro material na decisão em referência.

 Os Embargados não impugnaram os embargos.

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Analisando o recurso do embargante, verificamos, em síntese, o 

argumento de que, não obstante a estipulação de acordo à fl. 140, ficando 

acordado que cada parte arcara com os honorários dos seus respectivos 

patronos, a decisão embargada condenou a Requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios.

 Assiste-lhe razão.

Em análise da decisão embargada, verifica-se que de fato ocorreu 

equívoco ao condenar a Requerente ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, uma vez que no acordo firmado à fl. 140 as partes 

concordaram em arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, ACOLHO os 

embargos de declaração aforados por ELIVÂNIA PERONDI para, 

doravante, DECLARAR a existência de erro material na decisão guerreada 

de fl. 144, chamando o feito à ordem e retificando a condenação em 

honorários para fazer constar da seguinte forma:

“Como ficou estipulado à fl. 140, as Partes arcarão com os honorários 

advocatícios dos seus respectivos patronos”.

No mais, mantenho os demais termos da decisão tais como foram 

lançados.

Arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 923210 Nr: 45355-39.2014.811.0041

 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: TIM CELULAR S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:85266/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Costa Melo 

(Procurador do Estado) - OAB:16706

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente que a Sentença proferida nos autos não está 

sendo cumprida pelo Requerido, embora tenha sido intimado de seu teor.

Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir com a 
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sentença de fls. 240/242, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de suportar pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento 

da medida judicial, nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da sentença junto ao 

mandado.

Expeça-se mandado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 846404 Nr: 50028-12.2013.811.0041

 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: EDUARDO RONDON PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RONDON P. DOS 

SANTOS - OAB:8.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romero Duarte Suassuna 

Cavalcanti (Proc Estado do MT) - OAB:17376-B

 Fica o(a) Advogado(a) ANA CAROLINA RONDON P. DOS SANTOS, 

OAB/MT 8.700, 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): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 931042 Nr: 49847-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Intime-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 949968 Nr: 60357-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR FALCÃO GRANJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO. 

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno a parte Requerente ao 

pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo 

Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza 

nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá-MT, 11 de 

outubro de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 84081 Nr: 1731-72.1993.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA LOPES, ALINOR DO 

NASCIMENTO FORTES, AMAURI VERISSIMO DA SILVA, ANTONIO 

CARLOS DOS SANTOS, ANTONIO FELIX NETO, ADARILDO IRINEU DE 

MORAES COSTA, Renato Sérgio deOliveira Lelis, ADEMIR BENEDITO 

SOARES, ADIMAR PROSPERO DE SOUZA, ANTONIO ROCHA DA SILVA, 

ADEMAR GARDES NETO, ALFREDO DE OLIVEIRA LOPES, ADÉLIA 

GALVÃO DE MATOS E OUTROS, ASDRUBAL SÁVIO DA COSTA E SILVA, 

LOEMIL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA ANDREO GANCEDO 

SABER - OAB:5692/MT, CÉZAR ROBERTO ZILIO - OAB:6507, FABIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, IVALDO CAETANO MONTEIRO (PROC.) - OAB:0834/MT, 

JOÃO CESAR FADUL - OAB:4541-B/MT, JOÃO PERON - OAB:3060/MT, 

KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, ROMAO POLI 

FILHO - OAB:7033/PR, SONIA CRISTINA MANGONI DE OLIVEIRA LELIS 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Fica o(a) Advogado(a) FRANCISCO ANIS FAIAD, OAB/MT 3.520, 

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): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1050402 Nr: 46601-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY PIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por SUELY PIRES DOS SANTOS e por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno a Requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, 

cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos 

cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. 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.Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá-MT, 11 de 

outubro de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª 

VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1020342 Nr: 32103-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GONÇALVES CAMARGO 

ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO, 

para que seja incluso ao cálculo dos 33,33% no benefício da Requerente 

atinente a matrícula n° 8790019 pela SEDUC, com alcance dos valores 

retroativos dentro do período de 05 anos pretérito, acrescidos de 

correção monetária e de juros de mora legais, incidentes no pagamento 

das verbas devidas.Assinalo que os valores da condenação, serão 

acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação inicial e correção monetária incidindo o percentual 

da caderneta de poupança desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ), 
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desde o efetivo vencimento de cada parcela. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) da causa, nos 

termos do artigo 85, §3°, I do NCPC.Transcorrido o prazo sem recurso 

voluntário, certifique-se e intime-se a parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias se manifestar.P.I.C.Cuiabá, 11 de outubro de 2018. MARCIO A. 

GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 809813 Nr: 16300-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SAÚDE 

E MEIO AMBIENTE DE MT - SISMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE APLICAÇÃO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE, COORDENADORA DE APLICAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/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): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 837827 Nr: 42570-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SAÚDE 

E MEIO AMBIENTE DE MT - SISMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, LUIZ PAULO REIS 

ARAUJO (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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022441-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DINA RIBEIRO LEMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (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: 1001969-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH DE BARROS CORDEIRO (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(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: 1020821-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEORESVALDO VENANCIO SAMPAIO (REQUERENTE)

ROSIMEIRE DADONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015631-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU NUNES BEZERRA (REQUERENTE)

AURILENE LOPES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002243-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

LUCELIA SANTANA SILVEIRA HERINGER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001612-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002651-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)
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Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002268-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002264-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001607-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002220-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002432-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001805-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERENTE)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024013-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI (ADVOGADO(A))

TEREZINHA AFONSO BUENO (AUTOR(A))

ADRIANA CARVALHO ALVES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001597-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002430-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002439-02.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004552-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIDAS S.A. (AUTOR(A))

FERNANDO MAGDENIER DAIXUM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002572-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Digibras Indústria do Brasil SA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002687-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Digibras Indústria do Brasil SA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002658-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002655-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026566-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

RONEY GONCALVES BATISTA (AUTOR(A))

DAIANI CRISTINA BRAGA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004382-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003376-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026078-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003366-65.2016.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 328 de 728



Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005428-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002029-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005449-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005452-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020107-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE MEDEIROS BRITO (ADVOGADO(A))

WILKER DE ANDRADE SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005453-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003222-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004578-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503867-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA (ADVOGADO(A))

EDNO ALVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA ALVES CORREA OAB - 383.363.751-04 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 
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está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504452-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003224-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002412-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003314-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034392-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSE BATISTA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da DECISÃO proferida nos autos. DECISÃO: 

“Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a 

ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. 

Com fulcro no art. 98 do CPC, uma vez que estão presentes os 

pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. Cite-se o 

Requerido para querendo, apresentar contestação no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se.”. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034582-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REQUERENTE)

CHARITTA CRYSTINNA DE OLIVEIRA RODRIGUES TEIXEIRA 

(ADVOGADO(A))

LUCAS GHANNAM MENESES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte impetrante 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. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031021-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT (ADVOGADO(A))

XNR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA 

MORENO JUNIOR PROCESSO n. 1031021-75.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: $2,000,000.00 ESPÉCIE: [EDITAL, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, REVISÃO GERAL ANUAL (MORA DO 

EXECUTIVO - INCISO X, ART. 37, CF 1988)]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) POLO ATIVO: Nome: XNR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES 

EIRELI - EPP Endereço: RUA QUATRO, ALTOS DO COXIPÓ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78088-490 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do representante o Ministério 

Público Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da 

ordem jurídica (art. 178 do CPC), conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CUIABÁ, 11 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031595-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDIR VERGA (REQUERENTE)

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte impetrante 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. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019871-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Certifique-se quanto à tempestividade das contestações 

apresentadas pelos Requeridos. Após, intime-se o autor para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo legal, bem como que faça juntar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os documentos necessários, uma vez que o 

parecer do NAT de ID. 14140482 relata a inexistência de relatório médico, 

exames, etc. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018324-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MARY ANGELA FELICISSIMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro, 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, bem como, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1012293-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista a comprovação do recolhimento das custas 

judiciais, determino a citação do Requerido para, no prazo legal, contestar 

os presentes autos. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016 e de modo a adequar o 

rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência 

de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025582-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO (ADVOGADO(A))

ANA CARLA DE SOUZA FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A 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, também no prazo 

de 15 (quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029400-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO DOS PRAZERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, Defiro ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016 e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito, deixo de designar a audiência de conciliação. (arts. 139, VI e 

319, VII, NCPC e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000550-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA NUNES LATORRACA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

J. L. DELGADO & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 
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- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA 

MORENO JUNIOR PROCESSO n. 1000550-76.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: $235,268.52 ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA À SAÚDE]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIANA NUNES LATORRACA 

Endereço: RUA MARACAJU, 86, COHAB NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-438 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do representante o Ministério 

Público Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da 

ordem jurídica (art. 178 do CPC), conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CUIABÁ, 11 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002264-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE (AUTOR(A))

VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro, 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. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005115-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO (ADVOGADO(A))

KEILA CRISTINA GRACIANA DE LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Controle de Processo de Veículos do Detran/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora 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. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1027344 Nr: 35537-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGARD FROES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LETICIA - OAB:

 EX POSITIS, que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO para conceder o 

benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição com 

proventos integrais correspondentes ao cargo de Delegado de Polícia Civil 

em favor do autor, bem como condenar os Requeridos ao pagamento de 

indenização a título de ressarcimento por danos materiais no valor 

correspondente aos proventos integrais de aposentadoria, a contar da 

data do indeferimento do requerimento administrativo, qual seja 

16/02/2011. Anoto que os valores da condenação deverão ser acrescidos 

dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, 

devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a 

partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E. Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inc. I, do CPC.Condeno as partes Requeridas ao pagamento de despesas 

e custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que 

serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e 

limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 

do novo Código de Processo Civil, de forma rateada em percentual de 50% 

(cinquenta por cento) para cada. Sentença desfavorável à Fazenda 

Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

reexame necessário. P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001068-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MONTEIRO (AUTOR(A))

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

promovida por MARIA APARECIDA MONTEIRO, devidamente qualificada 

nos autos em epígrafe, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em 

que objetiva a concessão da antecipação da tutela para o fim de ser 

determinado que o requerido assegure o tratamento da requerente 

fornecendo o medicamento OCTREOTIDE LAR 30mg, conforme prescrição 

médica. Parecer do NAT ao Id. 13026760. Tutela antecipada deferida ao Id. 

13532629. A requerente no petitório de Id. 15814826 relata o 

descumprimento da determinação judicial pelo requerido, e solicitou o 

bloqueio judicial para a aquisição de mais 03 (três) doses do medicamento, 

no valor de R$ 28.986,81 (vinte e oito mil novecentos e oitenta e seis reais 

e oitenta e um centavos) (fl. 104) junto à conta do Estado de Mato Grosso. 

Em síntese, é o que merece registro. Decido. Colhe-se dos autos que foi 

deferida tutela específica de urgência para que fosse prestada a 

assistência saúde à Requerente, qual seja, a determinação para que o 

ente público cumpra a obrigação constitucional de fornecer o fármaco 

OCTREOTIDE LAR 30mg, nas dosagens e quantidades indicadas na 

prescrição médica, para preservar a saúde e a vida da autora, ainda que 

seja necessária a contratação de fornecedor particular, IMEDIATAMENTE, 

com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei 

nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as 
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determinações do médico responsável. Mesmo intimado da decisão para 

que fornecesse o medicamento à Autora, o demandado tombou inerte, não 

havendo, nestes autos, qualquer indício de que a determinação venha a 

ser cumprida no sentido de dispensar o tratamento solicitado. A 

Requerente trouxe orçamento noticiando o custo para 3 (três) doses da 

medicação, o qual atinge o patamar de R$ 28.986,81 (vinte e oito mil 

novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos). Ora, ante a 

inércia do Requerido, a quem compete viabilizar a assistência à saúde de 

seus administrados, com absoluta prioridade para a saúde dos que se 

encontram em situação especialmente grave, cumpre ao Poder Judiciário 

impor aos entes da Administração o cumprimento desta obrigação, 

entregando o provimento devido, bem como responsabilizando referidas 

autoridades pelo seu descumprimento, máxime considerando-se que 

houve tempo mais do que hábil para que o Requerido a cumprisse. 

Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, de medida que vise garantir a 

satisfação do direito assegurado por decisão de tutela de urgência à 

requerente nesta ação, velando-se, assim, pelo princípio constitucional do 

devido processo legal na perspectiva processual, corporificado na 

garantia plena de acesso a uma ordem jurídica justa, em que se busca a 

efetividade da tutela jurisdicional e com isso garantir a satisfatividade do 

jurisdicionado. Para tanto, observo que o Código de Processo Civil 

estabelece mecanismos que permitem ao Juiz garantir a efetividade de 

suas decisões, in verbis: Art. 497 – Na ação que tenha por objeto a 

prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, 

concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem 

a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Sobre o tema, 

leciona Theotônio Negrão, em sua obra: As medidas coercitivas e 

sub-rogatórias arroladas neste artigo são meramente exemplificativas, 

estando o juiz autorizado a lançar mão de outras providências para 

assegurar a tutela específica ou o resultado prático equivalente, e podem 

ser aplicadas cumulativamente. (in, CPC, Saraiva, 39ª edição, 2007, pág. 

551 – destacamos). O bem da vida pretendido pela Requerente é a 

assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, atribuída 

aos entes estatais. Neste caso, ao que consta, seu quadro clínico é 

delicado e pode agravar-se, sendo o medicamento requisitado de grande 

importância e urgência. Parece-me, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é o bloqueio de valores contra 

o requerido, a fim de viabilizar o imediato atendimento do pleito. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no §5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

‘tais como’, o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte. (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Sendo assim, faz-se necessário o 

bloqueio dos valores, conforme orçamento apresentado. ISTO POSTO, e à 

vista da fundamentação acima, DETERMINO que se proceda ao bloqueio, 

via BACENJUD, do valor total de R$ 28.986,81 (vinte e oito mil novecentos 

e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), valor este necessário para 

custear 3 (três) doses da medicação, deferida em decisão de tutela de 

urgência. O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, observados os 

termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício 

ao Departamento de Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda 

ao rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos. Intime-se, por 

meio de oficial plantonista se necessário, a empresa fornecedora para 

providenciar a entrega do fármaco “OCTREOTIDE LAR 30mg”, 

apresentando a correspondente nota fiscal com a devida especificação, 

demonstrando de forma analítica o valor e os insumos fornecidos, 

informando-a, na oportunidade, da existência do referido bloqueio. O 

alvará deverá ser expedido após a devida comprovação da entrega dos 

insumos, a ser transferido para a conta da UNIMED, Banco do Brasil, 

Agência 3307-3, Conta 2739-1, CNPJ: 03.533.726/0001-88, para 

fornecimento do fármaco necessário. Dessa decisão, intime-se a parte 

autora e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013997-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

LUCIANE SCAPINI PINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SUS (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA “INALDITA ALTERA PARS” proposta por LUCIANE 

SCAPINI PINTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando tutela 

de urgência no sentido de determinar que o Requerido forneça o 

medicamento ETANERCEPTE 50MG (ENBREL), conforme prescrição 

médica, uma vez que foi diagnosticada com Espondilite Anquilosante. Para 

sedimentar o pleito juntou documentos encartados digitalmente juntamente 

com a inicial. Parecer do NAT ao ID. 14631633. Emenda à inicial ao ID. 

14119225. É a síntese. Fundamento e Decido. Defiro a emenda à inicial de 

ID. 14119225, devendo ser excluído do polo passivo desta ação a UNIMED 

CUIABÁ e o DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SUS. Que a 

Secretaria promova as retificações necessárias neste sentido. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. O presente feito diz respeito ao 

direito à saúde, que “além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF -2ª T. - RE-AgR 393175/RS - Rel. Min. 

Celso de Mello. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 140), já que a Constituição 

Brasileira tutelou esse bem por meio de previsão expressa nos artigos 196 

a 200. Quanto ao pedido de tutela de urgência propriamente dito, preceitua 

o artigo 497 do Código de Processo Civil que “Na ação que tenha por 

objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o 

pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que 

assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. Ainda, 

nos termos do art. 300 do CPC, os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito se consubstanciam nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que IMPÕE ao 

Poder Público a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das 

necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos, assegurando, 

assim, às pessoas carentes, a distribuição gratuita de medicamentos, 

realização de exames, cirurgias e procedimentos destinados ao adequado 

tratamento médico. De outro lado, o receio de ineficácia do provimento se 

concedido somente ao final (o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo) é igualmente verificado, mormente o risco de agravamento do 

quadro clínico do paciente, uma vez que caso não seja viabilizado o 

medicamento necessário com urgência, corre risco de progressão rápida 

da doença, com risco de vida. Além disso, a relevância dos fundamentos 

da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados 

na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a 

fornecer o tratamento que a reclamante necessita nos moldes prescritos. 

Notadamente no caso presente, uma vez que a gravidade clínica relatada 

na exordial pode ser agravada com a falta do tratamento indicado, 

desaguando no risco de progressão da doença. O parecer do NAT deu 

conta que o medicamento pleiteado é assegurado pelo SUS, por meio do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo 

responsabilidade estadual a gestão (aquisição e distribuição). Assim, 

tenho que é responsabilidade do requerido o fornecimento do 

medicamento pleiteado. Dos documentos carreados aos autos percebo 

que a autora buscou o requerido, porém o mesmo tem quedado inerte, o 

que é absolutamente incompatível com o Estado de Direito que protege os 

direitos fundamentais. Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais, 

CONCEDO a tutela de urgência pretendida e, determino ao requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO que viabilize INCONTINENTEMENTE, o 

fornecimento à Requerente do fármaco ETANERCEPT 50MG (EMBREL), 

nas dosagens e quantidades indicadas na prescrição médica, e assegure 

a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida 

da autora, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor 
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particular, IMEDIATAMENTE, com dispensa de procedimento licitatório, 

consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para a 

paciente, obedecidas as determinações do médico responsável. Intime-se 

o requerido na pessoa do Secretário Estadual de Saúde, o Gestor 

Estadual do SUS – Sistema Único de Saúde, bem como, a Coordenadora 

de Assistência Farmacêutica, situada à Av. Gonçalo Antunes de Barros, 

n. 3366, Carumbé, nesta Capital ou outros responsáveis legais, que lhes 

façam as vezes, para conhecimento e providências, com a urgência que o 

caso requer, bem como, na oportunidade, cite-os, para querendo, 

apresentarem defesa, no prazo legal. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo de designar 

a audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da 

ENFAM). Expeça-se o necessário, com urgência, devendo a ordem ser 

cumprida por Oficial Plantonista. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018840-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração aviados por CLAUDIO 

ANTONIO DE SOUZA, arguindo a existência dos requisitos ensejadores 

dos mesmos. Segundo o embargante, a sentença que reconheceu a 

prescrição do seu direito contém ponto de omissão que necessita ser 

sanado. Intimada dos embargos, a embargada não apresentou 

contrarrazões. É o que tinha a relatar. Decido. Pois bem. Da leitura da peça 

dos embargos, verifica-se que a intenção da embargante é a de rediscutir 

o mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita dos embargos 

declaratórios. O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas 

alterações no instituto dos embargos declaratórios, não alterou sua 

substância, permanecendo como seu objeto o esclarecimento de 

obscuridade ou eliminação de contradição (art. 1.022). Logo, os aludidos 

embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera 

irresignação com o resultado do julgamento, fato processual que não se 

amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e 

seguintes, do NCPC. Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, 

pois tempestivos e, no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO. Intimem-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014494-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO PASA (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração aviados por PABLO 

PASA, arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos mesmos. 

Segundo a embargante, a sentença de ID. 12435729 contém ponto de 

omissão e contradição que precisam ser sanados, e que tal, implicará em 

efeito modificativo da decisão. Este Juízo julgou improcedente os pedidos 

do autor, ora embargante. É o que tinha a relatar. Decido. Pois bem. Da 

leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da embargante é 

a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita 

dos embargos declaratórios. O advento do NCPC, embora tenha trazido 

algumas alterações no instituto dos embargos declaratórios, não alterou 

sua substância, permanecendo como seu objeto o esclarecimento de 

obscuridade ou eliminação de contradição (art. 1.022). Logo, os aludidos 

embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera 

irresignação com o resultado do julgamento, fato processual que não se 

amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e 

seguintes, do NCPC. Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, 

pois tempestivos e, no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO. Intimem-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021577-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LETHYCIA DO VALE FERNANDES (AUTOR(A))

JOAO GABRIEL DO VALE FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Manutenção de Pensão ajuizada por 

LETHYCIA DO VALE FERNANDES E OUTRO em desfavor de MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, devidamente qualificados na exordial, objetivando a antecipação 

da tutela jurisdicional para que seja assegurada a percepção da pensão 

por morte até o julgamento final da ação. Contam os Requerentes que seu 

genitor era servidor lotado junto à Secretaria Municipal de Educação e 

faleceu em 10/11/2016, oportunidade em que lhes foi concedida a pensão 

por morte como dependentes. Sustentam que hoje são maiores de idade, e 

recém matriculados na UFMT em curso superior, necessitando da pensão 

para custear os estudos e prover suas despesas pessoais, contudo 

estão prestes a ter o benefício cessado antes mesmo de concluir o curso 

universitário e sem ter qualquer outro rendimento que lhes garanta a 

sobrevivência. Relatam que todas as suas despesas são pagas com os 

recursos provenientes da pensão, sendo notória a dependência 

econômica em perceber a mencionada pensão. Pondera que a Lei Federal 

nº 8.112/90 considerou a idade de 21 (vinte e um) anos como limite à 

qualidade de beneficiário da pensão temporária, e que para fins 

previdenciários a relação de dependência merece tratamento diferenciado 

em relação ao filho e à pessoa a ela equiparada, universitário ou que 

estiver cursando escola técnica de 2º grau até 24 anos, uma vez que a 

pensão tem nítido caráter alimentar. Com a inicial vieram os documentos de 

fls. 11/24. Intimados a emendar a inicial para esclarecer o polo passivo (fl. 

25), os Requerentes cumpriram a determinação às fls. 26/35. É o relatório. 

Decido. Primeiramente, defiro a emenda à inicial. É cediço, por força da 

regra do art. 300 do CPC, que a tutela de urgência deve ser concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que 

não se tratam de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a 

sua plena observação pelo julgador. Em análise prefacial da questão, 

própria nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos 

requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela almejada. 

Alegam os Requerentes que sua pensão temporária por morte do genitor 

está prestes a ser cortada por conta de haverem atingido a maioridade 

civil. Analisando a Lei nº 4.592/2004, que dispõe sobre a reestruturação 

do regime próprio de previdência social dos servidores do Município de 

Cuiabá/MT, observa-se que: “Art. 7º São considerados dependentes do 

segurado, para os efeitos desta lei: I - O cônjuge, a companheira, o 

companheiro, os filhos não emancipados de qualquer condição, desde que 

não tenham atingido a maioridade civil ou inválidos. II - Os pais; e III - O 

irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha 

atingido a maioridade civil ou se inválido. § 1º Os filhos do segurado, 

quando inválidos, serão isentados do limite de idade. § 2º O menor sob 

tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante 

apresentação do termo de tutela. § 3º Considera-se companheira ou 

companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com 

o segurado ou segurada. § 4º Considera-se união estável aquela 

verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem 

solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole 

em comum, enquanto não se separarem. § 5º A existência de 

dependentes indicados no inciso I deste artigo, exclui do direito ao 

benefício os indicados nos incisos II e III. Art. 9º A perda da qualidade de 

dependente ocorrerá: I - Para os cônjuges, pela separação judicial ou 

divórcio sem direito a percepção de alimentos, pela anulação do 

casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado; II - 

Para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com 

o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de 

alimentos; III - Para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao atingirem a 

maioridade civil, salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda que 
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inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação 

de grau cientifico em curso de ensino superior; e IV - Para os 

dependentes em geral: a) pelo matrimônio; b) pela cessação da invalidez; 

c) c) pelo falecimento.” Note- se que a Lei não faz previsão de 

continuidade da pensão após a maioridade civil, salvo no caso de filho 

inválido, o que não se aplica ao caso concreto. Nesse sentido o 

entendimento do E. TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE - DEPENDENTE 

MAIOR DE 18 ANOS - UNIVERSITÁRIO - RESTABELECIMENTO DO 

BENEFÍCIO ATÉ O JULGAMENTO DA DEMANDA EM QUE BUSCA 

PRORROGAÇÃO DA PENSÃO ATÉ OS 24 ANOS - AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA - MAIORIDADADE CIVIL COMO PARÂMETRO - 

SÚMULA 340/STJ - REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 VIGENTE 

AO TEMPO DO ÓBITO - EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO DISCIPLINADORA - 

INCABÍVEL INTREPRETAÇÃO EXTENSIVA - ART. 126, DO CPC - 

PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 

1. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é 

aquela vigente na data do óbito do segurado. Inteligência da Súmula nº 340 

do STJ. 2. Se a LC nº 04/90, sem ressalvar a condição de estudantes 

universitários, restringiu a concessão do benefício de pensão temporária 

por morte aos menores de 18 anos, salvo se inválidos, não se justifica 

interpretação extensiva contrária ao princípio da legalidade. (AI 

99932/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2013, Publicado no DJE 

14/03/2013) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 

PENSÃO POR MORTE - PRORROGAÇÃO ATÉ OS 24 (VINTE E QUATRO) 

ANOS - ESTUDANTE EM CURSO SUPERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 

340 DO STJ - REGRAMENTO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR – 

AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. I - De acordo com a 

Súmula 340, do STJ, a concessão do benefício de pensão previdenciária 

por morte é regida pela lei vigente à época do óbito do segurado. II - O 

pagamento de pensão por morte a dependente de segurado extingue-se 

quando o filho completa maioridade civil, salvo se inválido, consoante a 

disposição do artigo 245, inciso II, a, da Lei Complementar nº 197/2004, em 

vigor na época do óbito do segurado. (Ap 151767/2012, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2013, Publicado no DJE 06/12/2013) 

Saliente-se que de acordo com a Súmula 340 do STJ: "A lei aplicável à 

concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data 

do óbito do segurado", portanto aplicável in casu a Lei nº 43592/04, tendo 

em vista que o óbito de seu genitor ocorreu em 2016. Posto isso, INDEFIRO 

o pedido de antecipação de tutela. Presentes os pressupostos, DEFIRO a 

gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do CPC. 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 CPC). Intimem-se os Requerentes, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem interesse na realização de audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012283-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PATRICIO CORREIA (IMPETRANTE)

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012153-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDISMO DA CUNHA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILSON SANTOS DA CUNHA OAB - 019.191.911-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014596-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLITA ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016240-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMANARA ROSA METELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSANE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014928-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FONTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021903-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (AUTOR(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO SILVA TEODORO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021935-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira (ADVOGADO(A))

FABIO SILVA TEODORO BORGES (ADVOGADO(A))

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019981-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SIMONETTI BRAUN (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020760-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

GAMAMIX CONCRETOS LTDA (AUTOR(A))

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016678-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (AUTOR(A))

MONICA DE PAULA MOTERANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015817-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO (ADVOGADO(A))

AZENIRA MARIA FONSECA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011316-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO BISPO LUCAS (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032209-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES (ADVOGADO(A))

JUSTINA JARDIM DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020234-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BALBINO VILELA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JAINY ANGELA LINS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT PREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025221-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003452-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCIA LUNA FALQUETO TOME (AUTOR(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034593-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

LIDIANE SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1034593-05.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, LIDIANE SANTOS DE SOUSA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se a ordem deprecada, 

com urgência, por se tratar de matéria de saúde, expedindo-se o 

necessário, nesta data, por oficial plantonista, se necessário for. 

Comunique-se ao Juízo deprecante prestando as informações 

necessárias. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das cautelas 

de praxe. Cumpra-se, servindo a presente como mandado. Cuiabá, 11 de 

outubro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021142-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI (ADVOGADO(A))

ANA BENEDITA ARRUDA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SES - Secretaria de Estado de Saúde (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RÉU)

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (RÉU)

SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Posto isso e, levando em consideração, 

frise-se, os documentos comprobatórios constante nos autos que 

demonstram a real prestação de serviço médico hospitalar ao paciente e a 

recalcitrância do Estado de Mato Grosso em honrar com o respectivo 

pagamento, DEFIRO o bloqueio judicial de numerário existente na conta 

única do ESTADO DE MATO GROSSO no valor de R$ 60.261,00 (sessenta 

mil, duzentos e sessenta e um reais), como forma de quitação dos valores 

devidos, pelo período de 02 (dois) meses, decorrido do descumprimento 

do ente público em cumprir com suas obrigações, a ser transferido, para a 

conta de titularidade da empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA-ME, Banco Unicred, Agência nº 2305, 

Conta Corrente nº 11.864-8, CNPJ nº 09.457.686/0001-19, em 

consonância com o parecer do Ministério Público. O bloqueio deverá ser 

realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento n. 

02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos. O PRESTADOR DE SERVIÇO não 

necessitará apresentar prestação de contas dos valores recibos, pois já 

se encontram nos autos as competentes notas ficais. Na sequência, 

intime-se o Requerido para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se e 

cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007966-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Intime-se o credor para cumprir o 

disposto no artigo 534, CPC. Em nada sendo requerido, arquive-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 844131 Nr: 47990-27.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DE PAULA SARGI, CÂNDIDA CONCEIÇÃO DE 

CASTRO, CRISMEIA DE FATIMA RAMOS, ELIANE FERNANDES, CLEONICE 

DAMIANA DE CAMPOS SARAT, ELOI BARBOSA LIMA, MARIA TEREZINHA 

DE PAULA DA SILVA, MAÍSA MARIA DA SILVA LIMA, ISABEL CRISTINA 

FRANZINI, IDELZA FERREIRA DIAS ALVES, MARIA APARECIDA BARBOSA 

DE CAMPOS, MARIA ELIANE CARLI DE ALMEIDA, MARIA HELENA 

DESCHAMPS BARBOSA MONTEIRO, MARIA SILVINA DE SOUZA, MARLI 

MUNIZ TEIXEIRA CUNHA, NILCE PEREIRA BOAVENTURA, NEUZA SIDONIA 

SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/MT, TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - 

OAB:1505/MT, TARCISIO DA SILVA FELIX - OAB:15925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.
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Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 870677 Nr: 10079-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIVAL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 886829 Nr: 21154-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA COSTA

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 917151 Nr: 41533-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEGENIVAN DE ALMEIDA BRANCA, ANTONIO 

JARDIM CORADO, GENIVAL PEREIRA DE SOUSA, ANTONIO VILMAR 

CARVALHO DE ALMEIDA, HELCIO CAMPOS PIO CINTRA, JOSÉ SOARES 

DELFINO, ROBERTO NEVES VARJÃO, VÂNIA CRISTINA DOS SANTOS, 

WESLEI MORAES GOMES, NILTON RIBEIRO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:14467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 917564 Nr: 41788-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 985756 Nr: 16658-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANE MALDONADO QUINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 998267 Nr: 22728-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLECI GRZEBIELLUCKAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1002759 Nr: 24595-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIENI MAURA CURVO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:12717-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1013740 Nr: 29206-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDA COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1052818 Nr: 47766-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA NASCIMENTO, NEVES MARIA DE 

ARAÚJO, REGINA OLIVA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:OAB/MT 16.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1017791 Nr: 30845-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO CORREA DA COSTA

 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.

 Processo indevidamente concluso.

Cumpra-se despacho de fl. 393.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1004659 Nr: 25391-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEINER DE BESSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos.

Tendo em conta a juntada do laudo pericial, determino que:

1. CERTIFIQUEM-SE acerca do depósito dos honorários periciais.

 2. Em caso negativo, INTIMEM-SE o INSS para que cumpra a determinação 

constante na decisão retro, seja ela a antecipação dos honorários 

periciais.

 3. Em caso positivo, expeça-se o competente alvará para que o expert 

proceda ao levantamento do montante que lhe é devido.

 4. Colha-se o parecer ministerial.

 5. Após, façam-me os autos conclusos para a prolação da sentença.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1002731 Nr: 24583-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODORO ALVES DA GUIA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TOURINO - 

OAB:7589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO PRIETO PERES 

GALDINO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Vistos,

Certifique-se acerca do depósito dos honorários periciais.

Em caso negativo, intime-se o INSS para que cumpra a determinação 

constante às fls. 107/108 seja ela a antecipação dos honorários periciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065029 Nr: 53193-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MACIEL DE SENA CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos,

Processo indevidamente concluso.

Cumpra-se despacho de fl. 240.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 919298 Nr: 42967-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA TEREZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos,

Cumpra-se despacho de fl. 173.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 938353 Nr: 53825-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA HELENA AMORIM DE JESUS ALCOFORADO, 

SONIA CRISTINA MANGONI DE OLIVEIRA LELIS, JOSÉ PINTO DE AMERCE, 

AIRTES FERREIRA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA REGINA DE JESUS 

ALCOFORADO - OAB:19.130, THAIS HELENA DE JESUS ALCOFORADO 

- OAB:18.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 851053 Nr: 54045-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA APARECIDA FERNANDES RIVEROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada 

pelo Estado de Mato Grosso, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 959288 Nr: 6411-31.2015.811.0041

 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: VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos,

 Trata-se de Mandado de Segurança, apresentada por VIVIANA KARINE 

DELBEN FERREIRA DE LIMA, em face do DIRETOR PRESIDENTE DO 

DETRAN.

Ante certidão de fl. 74 e 77, decorreu o prazo da Impetrante se manifestar 

acerca do interesse no prosseguimento do feito nas duas vezes 

solicitadas.

Pois bem. Diante de tais fatos, devidamente intimada nos moldes do §1º do 

Art. 485, CPC.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso II do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 373352 Nr: 9904-26.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G.C.A, CRISTIANE MARIA DE ARAÚJO, CRISTIANE 

MARIA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 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: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Ao Ministério Público.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 887114 Nr: 21331-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ BRITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE 

IMÓVEIS, REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO, JOSEFINA FERREIRA DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JÚNIOR - OAB:12.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6.687/MT, ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT

 Vistos.

Diante da inércia das partes, alicerçado no poder instrutório, determino a 

intimação da Sra. Tabeliã do 3º Tabelionato - Rua Barão de Melgaço, 3758, 
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para que apresente cópia da certidão de óbito, acaso existente, da autora, 

digo, da requerida Josefina Ferreira da Cruz, CPF 052.286.027-39, no 

prazo de 15 dias.

Sobre ela, digam.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 781278 Nr: 34865-26.2012.811.0041

 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: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, 

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, COMERCIAL CIRURGICA 

RIOCLARENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO FADEL - OAB:119.322/SP, 

JULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA - OAB:266677 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Isto posto, julgo procedentes os pedidos formulados, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:a)anular os Termos de 

Apreensão e Depósito constantes dos autos e lavrados indevidamente em 

desfavor da Requerente, determinando a extinção dos respectivos 

créditos tributários, inclusive daqueles indicados na Certidão Positiva de 

Débitos;b)declarar o direito das Requerentes a realizar operações 

interestaduais com seus clientes, consumidores finais, não contribuintes 

de ICMS, localizados no Estado de Mato Grosso, sem que para isso tenha 

de recolher o diferencial de alíquota do ICMS ou ICMS Garantido quando da 

entrada das mercadorias em território mato-grossense, até o início da 

vigência da Emenda Constitucional nº 87/15, que alterou a sistemática 

prevista no artigo 155, § 2º, inciso VII, alínea “b”, da Constituição 

Federal.Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais (fls. 

42/45) e de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.600,00 (mil e 

seiscentos reais), com fundamento no artigo 85, § 2º c/c § 8º, do Código 

de Processo Civil.Decisão não sujeita ao reexame necessário por força da 

disposição contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.Cuiabá, 10 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 851677 Nr: 54604-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA, JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 Vistos.

Segundo se constata pela certidão juntada à fls. 140, isto no ano de 2017, 

a Sra Oficial de Justiça certifica que o Sr. José Geraldo faleceu no mês de 

abril/2017 e sua esposa estaria viajando à época.

Portanto, o Judiciário fez o seu papel faltando, desde o ano transato, o 

autor impulsionar o feito requerendo o que for de direito.

Intime-se pois o Estado de Mato Grosso para sanar a falha processual que 

obsta o regular prosseguimento deste autos, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 819850 Nr: 26124-60.2013.811.0041

 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): MIRANDEX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VIDROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 Vistos.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para depositar os valores inerentes 

aos honorários periciais, nos termos da decisão que saneou o processo, 

SOB PENA DE PRECLUSÃO DE PROVA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 760832 Nr: 13218-72.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFEFERSON SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13.536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para consolidar 

os termos da tutela antecipada deferida e:a) condenar o Requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula nº 362 do 

Superior Tribunal de Justiça);b) condenar o ente público ao pagamento de 

indenização por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data;c) bem como 

para condenar o requerido ao pagamento de indenização à título de dano 

material no valor de R$1.183,30 (um mil cento e oitenta e três reais e trinta 

centavos, a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a partir da 

data do efetivo prejuízo e correção monetária pelo IPCA-E a partir da 

citação.Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação (Súmula nº 326 

do Superior Tribunal de Justiça).Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de outubro de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 391536 Nr: 27026-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON FLÁVIO NATALI, JOSÉ CARLOS 

FORMIGA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, FABIO YEGROS PEREIRA - OAB:8.574, REGINA 

MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Vistos.

Devidamente certificado a regularidade do depósito, expeçam-se os 

competentes alvarás.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 77401 Nr: 6228-90.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENIO TEODORO DO ESPIRITO SANTO, IZABEL 

ALVES RODRIGUES, JANDIR M. FONTES, JOADIR G. DE CAMPOS, JOÃO 

C. MACHADO, JOILSON G. DE AMORIM, JOSÉ LAENES DE H. FILHO, 

JACKSON MARTINS DE CARVALHO E OUTROS, JOVENIL CAMPOS DIAS, 

JUACYR M. FONTES, LAURICE V. DA SILVA, LEIDE VIRGULINO DA SILVA, 

LOURIVAL ALVES DE SOUZA, LUCIA MARIA DE ARAUJO, LUCYMAR 

KIYOMI ONO, LUDENIL V. SILVA DOS REIS, LUIS CLAÚDIO DE CASTRO 

SODRÉ, LUSANIL EGUES DA CRUZ - COORDENADOR DA 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, MANOEL DIONISIO GOMES, 
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MANOEL S. P. FIGUEIREDO, MARIA ROBERTA DE BARROS CURVOS E 

DEL BARCO, MARI CELIA LEITE BATISTA, MARIA BENEDITA CLARA PAZ, 

MARIA JOSÉ MARTINS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, Mauro José 

Pereira - OAB:, MAURO JOSÉ PEREIRA - OAB:4655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Processo nº 6228-90.1997.811.0041 - Cód. 77401

Requerente: Helenio Teodoro do Espirito Santo e outros.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Diante da assertiva do embargante, alegando omissão na decisão de fls. 

1786, conheço dos Embargos de Declaração, por que tempestivos, 

dou-lhe provimento, apenas para sanar a omissão apontada, determinando 

a intimação do Estado de Mato Grosso (DPP do TJMT) na forma requerida, 

devendo trazer aos autos os documentos comprobatórios que entender 

pertinente ao caso em questão.

 Caso positivo, manifeste-se a parte credora.

 Concomitantemente, cumpra-se na integra a decisão proferida de fls. 

1768, nos termos delineados.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Ultimadas tais providências, façam-me os autos incontinenti conclusos.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1008930 Nr: 27066-24.2015.811.0041

 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: IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT, NEUZA MARIA DA SILVA - OAB:12643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAMIRIS DE OLIVEIRA 

MORAES - OAB:14748

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e jugar o feito, declinando da competência em favor 

da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de 

Cuiabá.Encaminhem-se os autos, IMEDIATAMENTE, ao juízo competente, 

nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, com as 

baixas.Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de setembro de 2018 Paulo 

Márcio Soares de Carvalho – Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 823578 Nr: 29670-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL LEMOS VALENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PROCESSO Nº 29670-26.2013.811.0041 - CÓDIGO: 823578

Exequente: Daniel Lemos Valente.

Executado: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Cuida-se de pedido formulado pelo exequente requerente a expedição de 

oficio requisitório complementar dos valores das diferenças dos períodos 

da última atualização até o pagamento do precatório.

 O Estado de Mato Grosso pugna pela indeferimento do pedido, posto que 

as partes firmaram uma acordo, sendo que a parte credora concordou “in 

totum” com a proposta de pagamento do precatório.

Afirma ainda, que tal acordo foi devidamente homologado por sentença, 

para que operasse e surtisse seus efeito legais.

Analisando detidamente o pedido aviado e sopesando os argumentos 

exposto pelo Estado de Mato Grosso, informando de um eventual acordo 

firmada entre as partes como forma de quitação do débito, contudo, 

deixou de apresentar cópia do acordo, como documento comprobatório do 

ocorrido.

 Ante ao exposto e, por cautela, oficie-se o Setor de Precatório do 

e.Tribunal de Justiça, para trazer aos autos cópia do acordo de quitação e 

pagamento do oficio requisitório nº 00900347/2015 (fls. 33) pertinente ao 

caso em tela, pois em consulta ao processo - numeração única: 

0069670-26.2015.8.11.0000 Autos/Ano: / Número/Ano: 69670/2015 no 

sitio do Tribunal de Justiça não foi possível encontrar o eventual acordo, 

somente os andamentos meramente processuais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 785498 Nr: 39354-09.2012.811.0041

 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: GERSON NONATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC.Sem custas. Considerando a improcedência do 

pedido, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, 

do CPC). Suspendo a exigibilidade da obrigação em face do Exequente, 

nos moldes previstos no art. 98, § 3º, do CPC.Intime-se a parte requerida 

para efetuar o depósito dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. 

Efetuado o depósito, expeça-se o alvará para liberação do valor em favor 

do expert.Decisão não sujeita ao reexame necessário.Dessa forma, 

decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 917639 Nr: 41830-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA FÁTIMA DA SILVA, DAÉCIA BEZERRA DE 

BRITO

 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: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:

 Vistos,

 Consta do Sistema Apolo lembrete informando a existência de petição 

pendente de juntada.

Isto posto, devolvo os autos à Secretaria Unificada para regularização da 

pendência apontada, recomendando maior diligência em situações desta 

natureza – JUNTADA DE DOCUMENTOS, de modo a assegurar a razoável 

duração do processo.

Após, e em sendo juntados novos documentos, manifeste-se a parte 

adversa em 15 dias; de outra forma, voltem-me os autos conclusos para 

novas deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 933024 Nr: 50946-79.2014.811.0041

 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: IDARI RITA NETO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13456-B, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, confirmo a antecipação de tutela anteriormente 

deferida, devendo ser restabelecido, imediatamente, o benefício de auxílio 

doença em favor do autor, bem como JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de 

auxílio-doença a partir do dia seguinte à cessação do pagamento do 

benefício previdenciário anteriormente concedido (11/07/2014 – fls. 37), 

devendo parcelas vencidas ser pagas com acréscimo de juros moratórios 

calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de 

poupança, a partir da citação (Súmula n.º 204 do STJ) e correção 

monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada 

vencimento, até o efetivo pagamento.

Sem custas. Considerando a procedência do pedido de concessão de 

auxílio-doença, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 

3º, I, do CPC).

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da Súmula n.º 490 do 

STJ. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Cuiabá-MT, 27 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.: 784103 Nr: 37878-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYRO VILELA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conclusão desnecessária, já que pelo que consta a Secretaria Unificada 

ainda não ofertou prazo para que o ente estatal se manifeste acerca dos 

cálculos.

Acaso o Estado concorde com os cálculos, HOMOLOGO-OS DESDE 

já.para que surtam os seu jurídicos efeitos.

De outra forma, à conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 869514 Nr: 9183-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO PIRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838, LEONARDO RODRIGUES CALDAS - OAB:113.756/RJ, 

NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:MT 13100

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para, querendo, 

apresentar contrarrazões, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 311782 Nr: 18337-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONEIDE PIO DA SILVA, JULIO TARDIN, ROBERTO 

LUIS GASPAR FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479, 

RAFAEL JARA BIGIO - OAB:20194/O, ROBERTO LUIS GASPAR 

FERNANDES - OAB:11216-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ROSA - PROC. 

GERAL DO MUNICÍPIO - OAB:5.493, PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 :Inicialmente, diante da renúncia requerida pelo parte credora dos valores 

parciais excedentes que atingem o limite do teto de R$ 6.500,00 (seis mil, 

quinhentos reais) para pagamento de RPV – Requisição de Pequeno Valor 

conforme estabelecido no 4º§, artigo 100 da CF c/c Lei Municipal nº 

5.953/2015), HOMOLOGO a renúncia pretendida ao direito, com 

fundamento no artigo 487, III, “c” do Código de Processo Civil. Sob outro 

prisma, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido, por não 

haver excesso na execução para fixar o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais) como crédito ao exequente, para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos. Preclusa essa sentença homologatória, 

certifique-se nos autos, consoante determinação da Corregedoria Geral 

de Justiça/MT em decisão proferida nos autos de PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 0170781-87.2014 aliada à 

Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 11/2017 do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, determino a expedição do 

respectivo RPV no valor supramencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 413573 Nr: 2497-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILZA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos.

Cumpra-se integralmente os termos disposto na decisão de fls. 

126/126-verso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1045607 Nr: 44179-88.2015.811.0041

 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: EDSON MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo, declinando da competência em favor da Vara Especializada da 

Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, à qual os autos deverão ser 

remetidos, em observância ao disposto no artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código 

de Processo Civil.Intime-se.Cuiabá, 11 de Outubro de 2018PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 917639 Nr: 41830-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA FÁTIMA DA SILVA, DAÉCIA BEZERRA DE 

BRITO

 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: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno as Requerentes ao 
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pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as baixas de estilo.P.R.I. Cuiabá, 11 de outubro de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 56431 Nr: 12936-20.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIBELINA DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT, JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES 

AGUIAR - OAB:15894 oab/mt

 Considerando que o advogado da parte autora esteve no balcão e não 

teve acesso aos autos, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para manifestar-se quanto aos cálculos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 754842 Nr: 6835-78.2012.811.0041

 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: DORALICE MORETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA 

MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494, EDSON ANTÔNIO DE ALMEIDA - 

OAB:7543

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Devolvo os autos ao cartório, devendo ser renovada a conclusão após a 

deliberação da Relatora acerca do Agravo de Instrumento interposto.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 215840 Nr: 24673-78.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO , LESSA & CARDOSO FILHO ADVOGADOS 

S. C., SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, JULIA LUDWIG - OAB:8847/MT, OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/mt, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Isto posto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido, 

para fixar o valor total de R$ 1.477.859,11 (um milhão, quatrocentos e 

setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos) 

como crédito aos exequentes, conforme discriminado nas memórias de 

cálculos de fls. 445/448, para que operem seus jurídicos e legais 

efeitos.Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada a Resolução nº 115 do CNJ, determino que o 

pagamento se faça por precatório requisitório no montante de 

1.460.381,26 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil, trezentos e oitenta 

e um reais e vinte e seis centavos) em favor da parte autora. De mesma 

forma, expeça-se também precatório individualizado dos valores atinentes 

as verbas honorárias perfazendo o valor de R$ 17.477,85 (dezessete mil, 

quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) em favor 

do causídico vencedor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 917639 Nr: 41830-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA FÁTIMA DA SILVA, DAÉCIA BEZERRA DE 

BRITO

 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: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:

 Vistos, etc.

Determino que se intime a parte ré para se manifestar acerca da petição 

de fls. 237/238, devendo trazer aos autos, comprovação do cumprimento 

da decisão de fls. 133/136.

P.R.I.C.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019833-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019833-51.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSILENE FERNANDES DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos e etc, 

Trata-se de Ação Cominatória para cumprimento de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Josilene Fernandes da 

Silva em face do Estado de Mato Grosso (Gestor Estadual do Sistema 

Único de Saúde) e Município de Cuiabá (Gestor ) A requerente está 

acometida de Aneurisma de Septo Atrial e Forame Oval Patente com fluxo 

bidirecional, necessitando urgentemente ser submetida a cirurgia para 

fechamento Percutânea de Forome Oval com implantação de prótese 

ampltzer, pois corre risco iminente de morte, acaso não seja atendida 

atempadamente. Requereu, portanto, a concessão da medida 

antecipatória, inaudita altera pars, para que os requeridos, imediatamente, 

tomem as providências para que o requerente seja submetido ao 

procedimento cirúrgico com implante de prótese ampltzer ora mencionado, 

conforme consta relatório medico com justificativa/ laudo carreados nos 

autos, e ainda assegure a continuidade do tratamento necessário para 

preservar a saúde. Pede a assistência gratuita. Com a inicial vieram os 

documentos introdutórios. O pedido de antecipação da tutela foi deferido. 

Devidamente citado, o requerido apresentou a contestação, id. 14358224, 

pugnando pela total improcedência da demanda. Contestação do Município 

de Cuiabá (Id. 15125276), oportunidade em que dispôs, em síntese, acerca 

da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e da União e da ausência 

de negativa do poder público. Colhido o r.parecer ministerial no id. 

15474499. É o relatório. Fundamento e Decido. A questão debatida 

envolve matéria eminentemente de direito, dispensando a produção de 

provas complementares, porquanto o pedido está suficientemente 

instruído. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, na esteira do art. 355, I, do CPC. Na sistemática 

processual, tem-se que as condições da ação devem estar presentes não 

somente no momento da propositura, mas sim, em todo o andamento do 

processo. No caso em tela o Requerente alega ser acometido de doença 

cardíaca, de modo que necessita ser submetido urgentemente ao 

tratamento cirúrgico denominado de Fechamento Percutâneo de Forame 

Oval Patente com Implante de Prótese Amplatzer, ou outro procedimento 
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igualmente eficaz, pois corre risco de morte prematura. Ocorre que 

sobreveio a noticia nos autos que a parte autora, conseguiu realizar o 

procedimento cirúrgico pretendido, por meio do Sistema Único de Saúde no 

dia 10/08/2018, conforme consta na petição (id. 14867615) da Defensoria 

Pública Estadual. Dessa forma, tem-se que, efetivamente, a ação perdeu 

seu objeto, pela ocorrência de fato superveniente, haja vista que não há 

mais a necessidade da providência judicial postulada, inexistindo, portanto, 

interesse processual, devendo ser extinta a ação, sem resolução de 

mérito. Com essas considerações, reconhecendo a perda de objeto e, 

pois, do interesse processual, a configurar a carência superveniente da 

ação, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 

485, VI, do CPC. Sem custas e honorários (Emenda Constitucional nº 

80/2014). Publique-se. Intimem-se, após preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de outubro de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024844-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX LOPES DE MORAES (AUTOR(A))

OSCAR DE SOUZA GARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDO WESLLEY FERNANDES SILVA PRIMO (AUTOR(A))

JULIANA GOMES FERREIRA (AUTOR(A))

KATIA CORDEIRO (AUTOR(A))

ADRIANA DE FATIMA GONCALVES ROCHA OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADRIANO COELHO DA ROCHA (AUTOR(A))

AIRIS SOBRINHO BRITO (AUTOR(A))

BELARMINO PESSOA DA SILVA (AUTOR(A))

PAULO PRIMO VIANA (AUTOR(A))

THYELLE CRISTINE COSTA CINTRA (AUTOR(A))

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003185-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALTE JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005307-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

DEVANIZE XAVIER BOTELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005316-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

BENEDITA MARCOLINA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015927-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(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, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002409-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ZELITA SILVEIRA PENTEADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015941-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GAHYVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015028-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI (ADVOGADO(A))

NEUDES ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 345 de 728



Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007283-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

MARCELO DAUBIAN PAES DE BARROS (AUTOR(A))

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004651-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

AMALIA MINUNCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029950-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES COLONHEZZI BEIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANELIO MAZZOCCO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002832-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002703-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001803-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO (ADVOGADO(A))

JURANDI BENEDITO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001811-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLAURILDES CORRENTE (AUTOR(A))

ADEMYR CESAR FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005164-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ROSILEI APARECIDA LOPES COSTA CROSCIOLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015611-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

SILVANA CRISTINA SILVA BATISTA (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, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005429-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JEOVA MARQUES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003983-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ELIANE DA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002967-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO (ADVOGADO(A))

CIDINEI GONZALES DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013748-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE PESSOA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARCOS AURÉLIO DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503531-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001976-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOCEMAR CABRAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004193-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO JUAREZ CARNEIRO NETO (ADVOGADO(A))

DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS (ADVOGADO(A))

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

ALTAIR APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017164-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

VIRMA ALVES FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009393-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARTA CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR PROCESSO n. 1009393-64.2016.8.11.0041 Valor da causa: 

$3,655.96 ESPÉCIE: [ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARTA CARDOSO DA SILVA 

Endereço: RUA CAIÇARA, 600, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

POLO PASSIVO: Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Endereço: RUA G, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-030 FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR 

FINALIDADE A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, 

apresentar contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). CUIABÁ, 11 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009390-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIRCE MARIA MOREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006539-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

APARECIDO PIRES DA TRINDADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012624-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO KOCHHANN (AUTOR(A))

EVERTON NEVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN (AUTOR(A))

ALICE RAMBO BIRCK (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, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017706-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

SUELI PAVONI LOCATELLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018942-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA LUZ RODRIGUES SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004326-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

ROBERTO CORREA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007840-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES (ADVOGADO(A))

JANDIR BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009066-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

HELITON FERREIRA ORTIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1007114-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDNEI SEBASTIAO DA SILVA (EXEQUENTE)

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022728-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HELIO CAPISTRANO DA SILVA (REQUERENTE)

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007613-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA JURACI COUTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004587-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARCELINA DOS SANTOS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

BENEDITO ARODIL GUIMARAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANA SOFIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANDRE PARDINHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE BARROS (AUTOR(A))

CLAUDIANA FRANCELINO GONCALVES (AUTOR(A))

BENEDITO DUEL BALDUINA (AUTOR(A))

CARLA NATALIA HAAS (AUTOR(A))

DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DIRCEU APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLAUDIANO CONRRADO DE AMORIM (AUTOR(A))

CLEONILDES RODRIGUES DE OLIVIERA (AUTOR(A))

EDUARDO ALMEIDA ASSUNCAO (AUTOR(A))

EDUARDO FRANCA LIMA (AUTOR(A))

EDINEI APARECIDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

EDSON GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZETE DE LOURDES PEIRA LIMA (AUTOR(A))

ADAO BACA HERMOZA (AUTOR(A))

ELZAMIRA GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

ELCIO ADAO DA COSTA (AUTOR(A))

ELIZABETE SILVANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

GERONICE MARIA DE MORAES HORN (AUTOR(A))

GISLAINE MARA AMADOR (AUTOR(A))

ADRIANO BAPTISTA ANDRELINO (AUTOR(A))

FERNANDA FERNANDES DA SILVA CARMO CARVALHO (AUTOR(A))

FERNANDO FERNANDES PRADO (AUTOR(A))

HILDA GARCIA (AUTOR(A))

IVANA FREITAS SILVA (AUTOR(A))

GRACIELLA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

HELIO DA SILVA (AUTOR(A))

JAQUELINE DE SOUZA FORTALEZA (AUTOR(A))

JEAN CESAR MONTEIRO (AUTOR(A))

IVO MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

JANNY JEICY JENNY DE LIMA (AUTOR(A))

JOAO PEREIRA DA CUNHA FILHO (AUTOR(A))

JONNE COSTA CARVALHO (AUTOR(A))

JESSIKA PEREIRA VASQUE (AUTOR(A))

JOAN JORGE CORREA (AUTOR(A))

LEANDRO MEDEIROS DE BRITO (AUTOR(A))

LEONARDO OLIVEIRA HASIMOTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

JULIO DE ARRUDA MARTINHO (AUTOR(A))

LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND (AUTOR(A))

LISDETE DE FATIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

LORISAMAR SILVA CARDOZO (AUTOR(A))

LIA FERNANDA BRUNO GONCALVES (AUTOR(A))

LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE (AUTOR(A))

LUDMILA CHARBEL NOVAIS TEIXEIRA (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

LUCIANA MARIA LEITE DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUCI HELENA DE AMORIM LEMES (AUTOR(A))

MARGARETH DE ALENCAR ALFARO (AUTOR(A))

MARIO TIERRE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARCELO ZANATTA VOLPONI FREITAS (AUTOR(A))

MARCIO ALMEIDA HIRATA (AUTOR(A))

PAULO ISSAC COSTA CORREA (AUTOR(A))

REGINALDO CAMARGO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

PAULO CESAR DE SOUZA (AUTOR(A))

RITA CAROLINA FRANCISCO CARDOSO DE SOUZA (AUTOR(A))

RONER LUIZ SALLES (AUTOR(A))

REGINALDO MOREIRA MAGALHAES (AUTOR(A))

RENATO DE SA RIZK (AUTOR(A))

SARA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

SIDNEI APARECIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ROSEMEIRE BENEDITA DA LUZ (AUTOR(A))

SANDRA REGINA FERREIRA (AUTOR(A))

SILVIA MARTINS DE LEMOS (AUTOR(A))

TAIZA SOARES CAVALCANTE (AUTOR(A))

SILBENE FATIMA CORREA DE LEMOS (AUTOR(A))

SILVIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

VADRELINA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

VALERIA CRISTINA INFANTINO NASCIMENTO (AUTOR(A))

TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA LELIS (AUTOR(A))

THAMIRYS PADILHA SOARES LEITE (AUTOR(A))

WALDOMIRO ALVES RONDON JUNIOR (AUTOR(A))

ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO (AUTOR(A))

ANA CRISTINA VALIM REIS MOLINO (AUTOR(A))

ALCYDES JORGE JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009109-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELLA KAROLINE CARDOSO VILARINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002768-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR GREGORIA DA SILVA (AUTOR(A))

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003692-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DULCELINA OLIVIA DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010550-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MARTA LUCIANA LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023851-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (AUTOR(A))

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (AUTOR(A))

RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA (AUTOR(A))

RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A. (AUTOR(A))

RUBENS ANTONIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024432-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE MATIAS (EXEQUENTE)

MARCIA MARIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021940-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MATOS CUNHA JUNIOR (AUTOR(A))

RUSSIVELT PAES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

KLEIBER JOSE FREIRE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

DANIEL BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032331-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CATARINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001045-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ROQUE DAS NEVES (AUTOR(A))

BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010003-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA DA GUIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002530-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

EUZA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008129-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

DANIA ESTELA GOMES PENHA (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012840-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SANTOS PEREIRA MARQUES (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010825-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

MARIA DA SILVA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008631-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DAHMER (ADVOGADO(A))

MARIA DA PENHA DE SOUZA VIAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003022-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

DOMETILIA ENEDINA DE PAULA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002609-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JACILDO DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002713-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE CORREA DA CRUZ (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001944-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

TERA AMADIZOM SAMPAIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 
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dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007863-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIA CORREA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015344-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

KATIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005048-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004905-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009801-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANGELO GONCALO CURADO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007377-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

LUCIA APARECIDA DA SILVA FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001330-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

ALTIDE FRANCISCA DE ASSIS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032545-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

NADIR MARIA MALACARNE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034146-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CARRITO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5)  PROCESSO Nº 

1034146-17.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Considerando que os 

documentos acostados aos autos não são recentes, determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos 

autos laudo médico atual. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1050377 Nr: 46596-14.2015.811.0041

 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: ODILON GOMES DA SILVA

 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 
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BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para se manifestar sobre o retorno dos autos da 

instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 944720 Nr: 57281-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERALDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Intime-se as parte para se manifestar sobre o retorno dos autos da 

instância superior

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 787934 Nr: 41863-10.2012.811.0041

 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: EDNA DOS SANTOS VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:OAB/MT 3.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1047538 Nr: 45183-63.2015.811.0041

 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: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, RENATO MÉLON DE SOUZA NEVES - OAB:18608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência 

do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir 

matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que 

refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo 

ser veiculada por meio próprio e adequado. Isso porque o dispositivo da 

decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos 

presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou 

contradição. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO 

INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA 

MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS 

INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os embargos de declaração são 

cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, 

contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material 

existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se 

de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos 

de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em 

se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada 

tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para 

demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para 

fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes 

autônomos. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg nos EDcl 

no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de 

declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer 

v í c io ,  os  REJEITO,  man tendo  incó lume a  dec isão 

embargada.Intime-se.Cumpra-se o já determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1045871 Nr: 44308-93.2015.811.0041

 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: SANTOS & LARA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENCIA DE INFORMAÇÕES ECONOMICO 

FISCAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:21.198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência 

do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir 

matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que 

refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo 

ser veiculada por meio próprio e adequado. Isso porque o dispositivo da 

decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos 

presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou 

contradição. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO 

INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA 

MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS 

INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os embargos de declaração são 

cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, 

contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material 

existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se 

de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos 

de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em 

se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada 

tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para 

demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para 

fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes 

autônomos. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg nos EDcl 

no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de 

declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer 

vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada. Intime-se. 

Cumpra-se o já determinado. Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 916865 Nr: 41383-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGINIA DA SILVA ANANIAS, DELSON DA SILVA 

ANANIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência 

do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir 

matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que 

refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo 

ser veiculada por meio próprio e adequado. Isso porque o dispositivo da 

decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos 

presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou 

contradição. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO 

INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA 

MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS 

INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os embargos de declaração são 

cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, 

contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material 

existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se 

de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos 

de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em 
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se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada 

tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para 

demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para 

fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes 

autônomos. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg nos EDcl 

no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de 

declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer 

vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada. Intime-se. 

Cumpra-se o já determinado. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1024926 Nr: 34273-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICIANE OKUMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hermano jose de castro - 

OAB:22.961-A

 Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência 

do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir 

matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que 

refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo 

ser veiculada por meio próprio e adequado. Isso porque o dispositivo da 

decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos 

presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou 

contradição. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO 

INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA 

MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS 

INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os embargos de declaração são 

cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, 

contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material 

existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se 

de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos 

de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em 

se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada 

tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para 

demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para 

fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes 

autônomos. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg nos EDcl 

no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de 

declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer 

vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada. Intime-se. 

Cumpra-se o já determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 751437 Nr: 3190-45.2012.811.0041

 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: TRANSPORTADORA ALDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SEFAZ/MT-SIDINEIA BATISTA DE SOUZA, SECRETARIO ADJUNTO DA 

RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191/MT, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:11.866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência 

do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir 

matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que 

refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo 

ser veiculada por meio próprio e adequado. Isso porque o dispositivo da 

decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos 

presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou 

contradição. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO 

INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA 

MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS 

INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os embargos de declaração são 

cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, 

contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material 

existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se 

de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos 

de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em 

se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada 

tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para 

demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para 

fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes 

autônomos. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg nos EDcl 

no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de 

declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer 

vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada. Intime-se. 

Cumpra-se o já determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 350083 Nr: 20449-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIRO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833/MT

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fl. 239, com fundamento na decisão de fl. 238.

 No mais, determino a Secretária Unificada que certifique o decurso de 

prazo da decisão anterior, após remetam-se os autos à Justiça Federal.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 851310 Nr: 54276-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINÉIA DIAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034614-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELISEU DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 354 de 728



Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1034614-78.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência proposta por ELISEU DUARTE DE OLIVEIRA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tdos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinado aos Requeridos que procedam 

com todos os meios necessários para que seja providenciado o 

agendamento e a realização do exame denominado “Ressonância 

Magnética do Crânio e Eletroneuromiografia – Membros Inferiores 

(MID/MIE)”, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista 

(ID nº 15877058 e seguintes). Deu à causa o valor de R$ 1.600,00 (um mil 

e seiscentos reais). Em síntese, é o que merece registro. Ressalto que a 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, remetida ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e 

também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. 

Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria 

nº 635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e 

julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033430-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO (ADVOGADO(A))

BRENO MACEDO REY PARRADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1033430-87.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por BRENO MACEDO REY 

PARRADO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do CENTRO DE 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – 

CESPE, todos devidamente qualificados, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para que seja determinado aos Requeridos que 

considerem como exercício de atividade jurídica em cargo privativo de 

bacharel em Direito àquela relativa ao período que exerceu funções 

jurídicas no gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, no cargo 

de Assessor Técnico de Projeto de Acórdãos, junto ao Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, desde 31.10.2008 até o presente momento, 

bem como que sejam atribuídos mais 4,0 (quatro inteiros) pontos de nota 

final de títulos ao Autor, com a sua consequente reclassificação. Aduz, 

em síntese, que se encontra realizando concurso público para provimento 

do cargo de Delegado de Polícia Substituto, de acordo com o Edital nº 1 – 

PJC/MT, de 16.03.2017 da Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato 

Grosso, tendo sido aprovado em todas as fases até o momento, embora, 

na etapa de Títulos, tenha sido prejudicado de forma arbitrária em razão da 

não atribuição de seus pontos relativos ao período que trabalhou na 

função comissionada de assessor jurídico junto à Desembargadora Clarice 

Claudino da Silva, no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o 

fundamento de não se tratar de cargo privativo de bacharel em direito. 

Assevera que, nos termos do edital que rege o certame, deveriam ser 

atribuídos 0,80 (zero vírgula oitenta) pontos, por ano completo, ao 

candidato que comprovasse ter exercido efetivamente atividade jurídica 

privativa de bacharel em direito. Relata que apresentou, juntamente com a 

cópia autenticada de seus diplomas de graduação e pós-graduação, 

certidão emitida pelo DRH do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em que 

comprova o exercício de diversas funções comissionadas, dentre elas a 

de Assessor Técnico de Projeto de Acórdãos – PDA-CNE-II, lotado no 

Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, a qual expressamente 

atestou que as atividades desempenhadas eram privativas de bacharel em 

direito, todavia a titulação apresentada foi desconsiderada sob o 

fundamento de que a certidão não atesta que o cargo é privativo de 

bacharel em direito, em desacordo com a própria definição da alínea “e” do 

subitem 8.3.3 do Edital nº 1 – 4 PJC/MT, de 30.05.2017. Pontua que 

apresentou recurso administrativo, todavia a banca examinadora o 

indeferiu pelo mesmo fundamento, não lhe restando alternativa senão 

recorrer ao Poder Judiciário para resguardar o seu direito. Ampara a sua 

pretensão à vista dos requisitos da tutela de provisória de urgência, 

previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta 

com o escopo de obter uma decisão para que seja determinado aos 

Requeridos que considerem como exercício de atividade jurídica em cargo 

privativo de bacharel em Direito àquela relativa ao período que exerceu 

funções jurídicas no gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, no 

cargo de Assessor Técnico de Projeto de Acórdãos, junto ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, desde 31.10.2008 até o presente 

momento, bem como que sejam atribuídos mais 4,0 (quatro inteiros) pontos 

de nota final de títulos ao Autor, com a sua consequente reclassificação. 

Ab initio, cabe preceituar expressamente o que diz o art. 37, I e II da 

Constituição Federal, in verbis: “Art. 37 (...) I - os cargos, empregos e 

funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; (...)”. Consoante dispositivo 

constitucional acima transcrito, vale dizer que a obrigatoriedade de 

concurso público tem por escopo a oportunidade e igualdade (princípios 

da Isonomia e Impessoalidade), de forma a erradicar privilégios e 

selecionar os mais aptos a exercer a função pública. De mais a mais, é 

certo que o edital, além de dar publicidade (ato convocatório), estabelece 

os requisitos para o cargo e as regras do certame. Daí provém a máxima 

de que o edital “faz lei entre as partes”. Estas regras, contudo, devem se 

pautar pela razoabilidade e sempre atender à finalidade do certame. No 

caso vertente, constata-se que, na fase de avaliação de títulos, foi 

desconsiderado o período que exerceu atividades exclusivas de bacharel 

em direito junto ao Egrégio TJ/MT, sob o fundamento de não ter cumprido o 

disposto nos subitens nº 8.3.3, alínea ‘E’ do Edital nº 1 – 4 PJC/MT, de 

30.05.2017, o qual previa o seguinte: “8.3.3 Somente serão aceitos os 

títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados 

os limites de pontos do quadro a seguir. (...) E) Exercício de atividade 

profissional em emprego/cargo/função privativo de bacharel em Direito na 

Admin is t ração  Púb l i ca  ou  na  in i c ia t i va  p r i vada ,  em 

empregos/cargos/funções. – 0,80 por ano completo, sem sobreposição de 

tempo – 4,00”. Da leitura do subitem acima transcrito, qual seja o subitem 

nº 8.3.3, alínea ‘E’ do Edital que rege o certame, verifica-se que ele exige a 

comprovação do exercício de atividade profissional privativa de bacharel 

em Direito. Analisando perfunctoriamente os autos, notadamente pela 

certidão do Departamento de Recursos Humanos do TJ/MT (ID nº 

15719592), constata-se que, ao que me afigura neste limiar, que o 

Requerente atendeu as exigências dispostas no mencionado subitem, 
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tendo em vista que exerce atividades exclusivas de bacharel em direito 

desde a data de 31.10.2008 até a presente data. Em consonância à 

jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, “os três anos de 

atividade jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito” 

(ADI nº 3.460/DF, Relator Ministro Carlos Ayres Britto, DJ de 15-6-2007), 

qual seja a data de 02.02.1998. Logo, podemos considerar que o Autor 

exerceu as referidas atividades pelo período indicado, qual seja o período 

de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses. Assim, partindo de uma 

interpretação análoga, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL - 

CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO - PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - INSCRIÇÃO DEFINITIVA 

INDEFERIDA IRREGULARMENTE AO CONSIDERAR COMO DIES A QUO A 

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU - CÔMPUTO TEMPORAL DE ATIVIDADE 

JURÍDICA DESDE A CONCLUSÃO DO CURSO DE DIREITO - 

COMPROVAÇÃO IDÔNEA - ORDEM CONCEDIDA. 1 - É legítima a exigência 

de comprovação de atividade jurídica para o ingresso no cargo de 

Promotor de Justiça Substituto, contudo o seu conceito deve ser 

interpretado de forma ampla, de modo a compreender não apenas o 

exercício da advocacia, de cargo no Ministério Público, magistratura ou 

outro qualquer privativo de bacharel em Direito, como, também, as 

atividades desenvolvidas perante os tribunais, os juízos de primeira 

instância e até estágios oficiais, devidamente regulamentados. 2 - 

Comprovado por meio de provas robustas o tempo de atividade jurídica 

exigido no edital para a realização da inscrição definitiva, considerando-se 

como marco inicial da contagem do prazo a data da conclusão do curso de 

Direito, impõe-se a concessão da segurança pleiteada, em definitivo”. (MS 

16365/2009, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado 

em 14/05/2009, Publicado no DJE 29/06/2009) – Destacamos. Dessa 

maneira, entendo que não se mostra plausível a desconsideração do 

período que laborou como assessor técnico de projeto de acórdãos junto 

ao Egrégio TJ/MT, merecendo ser contado o período laborado, bem como a 

retificação de sua pontuação. Demonstrada, assim, a evidência da 

probabilidade do direito. Da mesma maneira foi demonstrado o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que o concurso 

está em vias de ser finalizado e homologado, com a lista final dos 

aprovados e suas classificações respectivas sendo consolidada em 

breve. Deste modo, à vista do exposto, sobejam presentes os requisitos 

da tutela de urgência, sendo dever deste magistrado o parcial deferimento 

da medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para determinar 

aos Requeridos que considerem como exercício de atividade jurídica em 

cargo privativo de bacharel em Direito àquela relativa ao período que 

exerceu funções jurídicas no gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da 

Silva, no cargo de Assessor Técnico de Projeto de Acórdãos, junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desde 31.10.2008 até o 

presente momento, bem como que sejam atribuídos mais 4,0 (quatro) 

pontos de nota final de títulos ao Autor, com a sua consequente 

reclassificação, até ulterior decisão de mérito a ser proferida nesta ação. 

Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado 

ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, 

contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas 

outras medidas para o cumprimento da liminar (art. 537, CPC/2015). 

Intimem-se os Requeridos para que cumpram a decisão supra, bem como, 

na oportunidade, cite-os pessoalmente, para, querendo, apresentarem as 

suas defesas, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. 

Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal. Após, 

abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me conclusos 

para sentença. Nos termos da recomendação exarada pelo Conselho 

Nacional de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a presente 

decisão como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, inclusive 

no regime de plantão. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033877-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (IMPETRANTE)

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1033877-75.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por SUPERGASBRAS 

ENERGIA LTDA. em face de ato indigitado coator de lavra do SECRETÁRIO 

DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da medida antecipatória para que 

seja determinado à autoridade tida por coatora que se abstenha de exigir o 

recolhimento do ICMS sobre quaisquer operações de transferências 

interestaduais de vasilhames/botijões entre estabelecimentos próprios da 

Impetrante. Em síntese, é o que merece registro. De acordo com o art. 96, 

inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 31/2004), compete privativamente ao 

Tribunal de Justiça julgar originalmente Mandado de Segurança e Habeas 

Data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia 

Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos 

Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, determino com a máxima urgência a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a 

presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034065-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA R. DA SILVA ACADEMIA - ME (IMPETRANTE)

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1034065-68.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com o escopo de obter decisão para que seja suspensa da 

cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) incidente 

sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e a TUST (Tarifa 

de Uso do Sistema de Transmissão) da fatura de energia elétrica da parte 

Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão 

proferida no ano de 2016, suspendeu as liminares que questionam a 

legalidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de 

distribuição e transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta 

de verbas, destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade 

de grave lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores 

da ação proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente 

de Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente 

Sodalício proferiu nova decisão de liminar no mencionado Incidente de 

Suspensão, fixando o entendimento de que a decisão anteriormente 

proferida terá efeitos tão somente até a prolação da decisão de mérito nos 

autos. Contudo, em recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 

1.163.020, determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou 

coletivos, em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. 

Melhor elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 
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SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034310-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

BONIFACIO PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1034310-79.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

Ente Público para incorporar em definitivo os vencimentos ou proventos do 

autor o percentual de 11,98% decorrente da conversão do cruzeiro real 

para URV, bem como o pagamento da diferença de verbas trabalhistas a 

qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço constitucional), 

gratificação natalina, gratificações, vantagens que compõem a 

remuneração ou proventos respeitada a prescrição quinquenal contada do 

ingresso da presente ação ou da data da posse no cargo publico se 

menor. É o que merece registro. Colhe-se dos autos que o autor objetiva 

liminarmente a incorporação em definitivo os vencimentos ou proventos no 

percentual de 11,98 %, bem como o pagamento da diferença de verbas 

trabalhistas a qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço 

constitucional), gratificação natalina, gratificações, vantagens que 

compõem a remuneração ou proventos respeitada a prescrição 

quinquenal contada do ingresso da presente ação ou da data da posse no 

cargo publico se menor. Com efeito, incide, na hipótese, o impedimento 

legal do art. 7.º § 2 da Lei n.º 12.016/09 c/c o art. 1.º da lei n.º 9.494/97, 

que veda a concessão de medida liminar visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. Desta feita, a toda evidência, ao pretender, o 

autor, quer lhe sejam incorporados benefícios em sede de tutela 

antecipada, busca, nitidamente, a extensão de vantagem, cuja pretensão 

esbarra na vedação legal das regras supra mencionadas. Ademais, 

também ausente o periculum in mora, porquanto, embora se cuide de 

direito personalíssimo, a pretensão almejada refere-se a direitos 

constituídos no período entre 1995 a 1998, o que já derruba os seus 

argumentos de dano irreversível, de sorte que, a apreciação posterior do 

pleito, consoante os trâmites processuais ordinários, não lhe acarretará 

qualquer espécie de prejuízo. Posto isso, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. Ademais, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o 

requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ, uma 

vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei n. 1.060/50, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Com a 

defesa, intime-se o autor para apresentar Impugnação à Contestação. Em 

seguida, voltem-me cls. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012985-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

CENI DOS PASSOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1012985-82.2017.8.11.0041 (PJE 

5). Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória c/c Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com Pedido de tutela de 

urgência na qual a requerente objetiva a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que o Requerido se abstenha de exigir a 

incidência do ICMS sobre as parcelas da conta de energia elétrica 

atinentes à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e encargos setoriais da Unidade 

Consumidora, até decisão de mérito. Aduz, em síntese, que firmou 

contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de energia elétrica, 

no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da demanda, em 

decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera que a conta de 

energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é composta de duas 

tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é composta por outra tarifa, no 

caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), nos termos da 

Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que o ICMS cobrado pelo 

Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, posto que não há 

previsão de sua incidência sobre o transporte de energia elétrico, 

consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No mérito, pugna pela 

concessão em definitivo da segurança, para fins de confirmar a 

antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a cobrança 

de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de todos os 

valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à vista do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu 

liminarmente as ações que questionam a legalidade da cobrança de ICMS 

sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de 

energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o 

fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o entendimento 

de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão somente até a 

prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em recentíssima 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR nos 

Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, determinou a suspensão 

de todos os processos, individuais ou coletivos, em âmbito nacional que 

versem sobre a questão delimitada. Melhor elucidando, transcrevo a 

ementa da referida decisão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS 

DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 

1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão 

controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – ProAfR nos 

EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em conformidade à 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como à 

determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios 

Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a suspensão do presente 

processo até ulterior deliberação da Corte Superior. Nesta oportunidade, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que junte aos autos 

cópia do Ofício Circular nº 91/2017. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 09 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012465-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE (ADVOGADO(A))

LEME COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

THAMIRIS DOMINGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1012465-25.2017.8.11.0041 (PJE 

5). Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória c/c Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com Pedido de tutela de 

urgência na qual a requerente objetiva a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que o Requerido se abstenha de exigir a 

incidência do ICMS sobre as parcelas da conta de energia elétrica 

atinentes à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e encargos setoriais da Unidade 

Consumidora, até decisão de mérito. Aduz, em síntese, que firmou 

contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de energia elétrica, 

no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da demanda, em 

decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera que a conta de 

energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é composta de duas 

tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é composta por outra tarifa, no 

caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), nos termos da 

Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que o ICMS cobrado pelo 

Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, posto que não há 

previsão de sua incidência sobre o transporte de energia elétrico, 

consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No mérito, pugna pela 

concessão em definitivo da segurança, para fins de confirmar a 

antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a cobrança 

de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de todos os 

valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à vista do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu 

liminarmente as ações que questionam a legalidade da cobrança de ICMS 

sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de 

energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o 

fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o entendimento 

de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão somente até a 

prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em recentíssima 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR nos 

Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, determinou a suspensão 

de todos os processos, individuais ou coletivos, em âmbito nacional que 

versem sobre a questão delimitada. Melhor elucidando, transcrevo a 

ementa da referida decisão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS 

DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 

1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão 

controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – ProAfR nos 

EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em conformidade à 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como à 

determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios 

Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a suspensão do presente 

processo até ulterior deliberação da Corte Superior. Nesta oportunidade, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que junte aos autos 

cópia do Ofício Circular nº 91/2017. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 09 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017720-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES (ADVOGADO(A))

NORIS FRANCISCO ZAVASKI CONTE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5)  PROCESSO Nº 

1017720-61.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de Outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033793-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE (ADVOGADO(A))

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

LUCIANA ADELAIDE VETTORI SANTAMARIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VICENTE VETTORI SANTAMARIA OAB - 018.401.581-23 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1033793-74.2018.811.0041. 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por LUCIANA ADELAIDE VETTORI SANTAMARIA e contra 

ato tido de ilegal e abusivo do AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL, Senhor DARCI MENDES DE CARVALHO FILHO, devidamente 

qualificados na exordial, objetivando, liminarmente a determinação à 

Receita Federal que defira o benefício fiscal de isenção do IPI, até decisão 

de mérito. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que a 

autoridade coatora indicada pela impetrante, é o auditor da receita federal, 
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bem como se discute a isenção de IPI, portanto, ressalto que a questão é 

afeta à Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, VIII, da 

Constituição Federal, dispondo que compete à JF processar e julgar os 

mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade 

federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. 

Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência absoluta, está 

poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do Código de 

Processo Civil de 2015. Verifica-se, ainda, que a incompetência absoluta é 

vício insanável, e por ser matéria de ordem pública não se sujeita ao 

instituto da preclusão, razão pela qual pode ser arguida em qualquer 

tempo e grau de jurisdição. Diante de tais razões, declino da competência 

em favor de uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal do 

Estado de Mato Grosso. Proceda-se o cartório as devidas baixas, 

inclusive na distribuição, e remetam-se os autos à Justiça Federal, com as 

anotações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 09 

de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033024-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA NOGUEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1033024-66.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Obrigacional de Fazer c/c Indenização 

por dano moral e ressarcimento por preterição com pedido de tutela de 

urgência antecipada proposta por CLAUDIA REGINA NOGUEIRA SIQUEIRA 

NAVARROS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão 

da tutela provisória de urgência para que seja determinada a retificação da 

ficha funcional da Requerente, de forma que passe a constar da mesma 

que restou promovida à graduação de 1º Sargento PM em 05 de setembro 

de 2015 e a graduação de Subtenente PM a contar de 05 de setembro de 

2018, até decisão final da presente ação. Ampara a sua pretensão à vista 

dos requisitos da tutela de antecipada de urgência, previstos no art. 300 e 

ss. do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e, Decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal 

providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do 

processo. Para a concessão da tutela antecipada se faz necessário se 

comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do NCPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In casu, busca o requerente a 

concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a 

retificação da ficha funcional do Requerente, de forma que passe a 

constar da mesma que restou promovida à graduação de 1º Sargento PM 

em 05 de setembro de 2015 e a graduação de Subtenente PM a contar de 

05 de setembro de 2018, até decisão final da presente ação. Cumpre 

destacar que, neste momento processual, a pretensão do requerente 

encontra impedimento legal, consoante o disposto no art. 7º, §2º da Lei n. 

12.016/09 c/c o art. 1º da Lei n. 9.494/97, que veda a concessão de 

medida liminar ou tutela antecipada visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. como ora se transcreve: Art. 7 (omissis). § 2º 

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação 

de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 

exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza. Neste sentido, tem se decidido o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – PAGAMENTO 

DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE 

LIMINAR RELACIONADA A PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA 

DA LEI Nº 12016/09 – RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do § 2º do art. 

7º da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que não será 

concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. 2. A discussão da questão em sede de mandado de segurança 

é viável, não sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar”. 

(AI, 61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no 

DJE 03/02/2014) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E 

REFLEXOS - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – 

REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO 

LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA 

LEI Nº 8.437/92 E ARTIGO 7º,§2º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de 

tutela no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, 

adicional noturno e seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos 

artigos 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º,§2º da Lei nº 

12.016/2009. 2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do 

CPC, não se concede tutela antecipada. 3. Recurso desprovido. (TJMT, 

RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013) 

(destacamos). Desta feita, o Requerente, ao pretender que o Estado seja 

compelido a garantir-lhe de forma imediata o apostilado a sua promoção a 

fim de que passe a integrar os quadros da Polícia Militar no posto de 

subtenente da Polícia Militar, com o consequente pagamento do soldo 

correspondente, busca, nitidamente, a concessão de vantagem, cuja 

pretensão esbarra na vedação legal das regras acima mencionadas. ISTO 

POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1034381-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINE DE MOURA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

FRANCINE DE MOURA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1034381-81.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

objetivando cobrança de valores relativos à execução de honorários 

dativos. Deu à causa o valor de R$ 5.379,06 (cinco mil, trezentos e 

setenta e nove reais e seis centavos). Juntou documentos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria n. 635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 
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análise e julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034276-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO SANCHES (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROBERTO SANCHES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1034276-07.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débito com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por ANTONIO ROBERTO 

SANCHES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde objetiva a 

concessão da medida antecipatória para que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade do crédito ilegalmente constituído, objeto da 

Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 004332/17-A (2017507514), bem como 

que se abstenha de prosseguir com atos de cobrança em face do Autor. 

Em síntese, é o que merece registro. Nesta Comarca foi instaurada a Vara 

Especializada de Execuções Fiscais, a qual compete “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais 

não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da leitura da competência 

delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui competência 

absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das ações correlatas, 

o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA constituída. Acerca 

do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 43. 

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário 

ou alterarem a competência absoluta”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara 

Especializada de Execuções Fiscais processar e julgar a presente 

demanda. Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções 

Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029111-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA (ADVOGADO(A))

TRANSPORTES CAVOL LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1029111-76.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito Tributário com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

TRANSPORTES CAVOL LTDA., neste ato representada por seu sócio 

administrador, o Sr. Roberto Antonio Cavol, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão 

e Depósito – TAD nº 1134501-3, referente à Nota Fiscal (NF-e) nº 71281, 

bem como que se abstenha de inscrever a Requerente na dívida ativa do 

Estado de Mato Grosso. Aduzem, em síntese, que é pessoa jurídica, 

atuante em todo o território nacional, no ramo de transporte rodoviário de 

carga intermunicipal, interestadual e internacional, além de transporte 

rodoviário de produtos perigosos e depósitos de mercadorias para 

terceiros, sendo contribuinte do ICMS. Relata que em 15.04.2018, na 

unidade fazendária Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, na 

localidade de Correntes/MT, foi retido o caminhão da requerente, com a 

mercadoria que estava sendo transportada, ante o argumento de que não 

foi apresentada a Nota Fiscal de transporte da mercadoria. Assevera que 

não incorreu em culpa na não apresentação da Nota Fiscal da mercadoria 

transportada no momento da abordagem, bem como alega que referido 

documento fiscal, o qual possui existência eletrônica, foi devidamente 

encaminhado para o Posto Fiscal via e-mail. Pontua que não há que se 

falar em falta de entrega ou em entrega parcial do documento fiscal da 

mercadoria, não restando alternativa senão a propositura da presente 

demanda para resguardar os seus direitos. Ampara a sua pretensão à 

vista dos requisitos da tutela de provisória de urgência, previstos no art. 

300 e seguintes do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste 

Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do 

CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a 

autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi 

informado por meio do Oficio Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da justiça 

gratuita. No mais, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal 

providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do 

processo. Para a concessão da tutela provisória de urgência se faz 

necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. 

Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter 

uma decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1134501-3, referente à Nota Fiscal (NF-e) nº 71281, bem como 

que se abstenha de inscrever a Requerente na dívida ativa do Estado de 

Mato Grosso. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 15157548 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da 

evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não 

demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída a ele. Ademais, conforme 

se observa no TAD nº 1134501-3, a empresa Requerente não apresentou 

as competentes notas fiscais no momento da saída das mercadorias do 

Estado, incorrendo na referida penalidade tributária. Outrossim, caso 

deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida 

interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a 

ausência de manifestação do Requerido. Portanto, ante a ausência de um 

dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, 

qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento 

da medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a 

ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se pessoalmente o 

Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do 

Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no 

art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à 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. Cuiabá, 10 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032651-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA FAIELLA CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

EDSON ANTONIO CARLOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1032651-35.2018.8.11.0041 (PJE 4) 
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Vistos, etc. Trata-se de ação movida por DANIELLA FAILELLA CAMPOS 

DA SILVA objetivando o cancelamento de anulação de contrato 

temporário, sob o respaldo de estabilidade temporária, bem como pedido 

de indenização substitutiva.. Deu à causa o valor de R$ 40.912,39 

(quarenta mil e novecentos e doze reais e trinta e nove centavos). Juntou 

documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria 

ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Além do mais, a 

competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se 

imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência ratione 

materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, 

inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da 

Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 10 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033049-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA OLIVEIRA GONCALVES DA COSTA (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1033049-79.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por SILVANA OLIVEIRA 

GONÇALVES DA COSTA objetivando a cobrança de créditos trabalhistas 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Deu à causa o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Além do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex 

lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 10 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033952-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

RUBIA DE OLIVEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1033952-17.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por RUBIA DE OLIVEIRA CAMPOS 

SANTANA objetivando a cobrança de créditos trabalhistas em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Deu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Além do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex 

lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 11 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034226-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

ROSANGELA ALVES DE SOUZA SIMAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1034226-78.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por ROSANGELA ALVES DE SOUZA 

SIMÃO objetivando a cobrança de créditos trabalhistas em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Deu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Além do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex 

lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 11 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026748-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALINNE BANHOS DO CARMO CASTRO (ADVOGADO(A))

TAMARA DONATTI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1026748-19.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por TAMARA DONATTI FERREIRA 

DA SILVA objetivando a cobrança de créditos trabalhistas em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Deu à causa o valor de R$ 22.620,80 (vinte 

e dois mil seiscentos e vinte reais e oitenta centavos). Juntou documentos. 

É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 
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declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES., 

DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034542-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

MAMEDES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1034542-91.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

Ente Público para incorporar em definitivo os vencimentos ou proventos do 

autor o percentual de 11,98% decorrente da conversão do cruzeiro real 

para URV, bem como o pagamento da diferença de verbas trabalhistas a 

qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço constitucional), 

gratificação natalina, gratificações, vantagens que compõem a 

remuneração ou proventos respeitada a prescrição quinquenal contada do 

ingresso da presente ação ou da data da posse no cargo publico se 

menor. É o que merece registro. Colhe-se dos autos que o autor objetiva 

liminarmente a incorporação em definitivo os vencimentos ou proventos no 

percentual de 11,98 %, bem como o pagamento da diferença de verbas 

trabalhistas a qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço 

constitucional), gratificação natalina, gratificações, vantagens que 

compõem a remuneração ou proventos respeitada a prescrição 

quinquenal contada do ingresso da presente ação ou da data da posse no 

cargo publico se menor. Com efeito, incide, na hipótese, o impedimento 

legal do art. 7.º § 2 da Lei n.º 12.016/09 c/c o art. 1.º da lei n.º 9.494/97, 

que veda a concessão de medida liminar visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. Desta feita, a toda evidência, ao pretender, o 

autor, quer lhe sejam incorporados benefícios em sede de tutela 

antecipada, busca, nitidamente, a extensão de vantagem, cuja pretensão 

esbarra na vedação legal das regras supra mencionadas. Ademais, 

também ausente o periculum in mora, porquanto, embora se cuide de 

direito personalíssimo, a pretensão almejada refere-se a direitos 

constituídos no período entre 1995 a 1998, o que já derruba os seus 

argumentos de dano irreversível, de sorte que, a apreciação posterior do 

pleito, consoante os trâmites processuais ordinários, não lhe acarretará 

qualquer espécie de prejuízo. Posto isso, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Cite-se o requerido, para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Com a defesa, intime-se o 

autor para apresentar Impugnação à Contestação. Em seguida, voltem-me 

cls. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001197-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1001197-37.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca Honda, modelo CG/125, ano 2008/2008, 

placa KAK9171, sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. Afirma que as multas foram 

constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 11832046. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO 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 os veículos 

de propriedade do 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. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

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. 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 os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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 
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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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca Honda, modelo CG/125, ano 2008/2008, 

placa KAK9171, sem o prévio pagamento de infrações existentes no 

banco de dados da autarquia estadual, e, via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008553-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO PIRES JUNIOR (IMPETRANTE)

IVO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1008553-83.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por AMANDIO PIRES JÚNIOR, com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca VW/UP TAKE MA, placa OAS-6273, 

chassi 9BWAG4129FT514255, renavam 00999190121, ano 2014/2015, 

sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Afirma que as multas foram constituídas de forma 

irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que 

esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade 

coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que 

a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, 

independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta 

documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 

12730990. Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no 

prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 
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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 os veículos de propriedade do 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. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

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. 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 os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça do Paraná a competência para verificar a irregularidade 

na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da 

legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das 

multas aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido 

perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça 
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Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO 

PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE 

ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS 

ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE 

PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do 

pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de 

competência da Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada 

por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo 

com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 

24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) – 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. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

VW/UP TAKE MA, placa OAS-6273, chassi 9BWAG4129FT514255, 

renavam 00999190121, ano 2014/2015, Chassi nº 93HGK5860GZ217635, 

sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 

autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de 

infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi 

duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002246-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLETO BORGES (IMPETRANTE)

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1002246-16.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por CLETO BORGES, com supedâneo na Lei n. 12.016/09 e 

artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por ilegal do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo marca PAS/MOTOCICLO/NENHUMA marca 

HONDA/NXR 160 BROS ESD, ANO 2014/MODELO 2015, COR PRETA, 

PLACAS QBF 5601, RENAVAM 01037853870, sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. Afirma 

que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 11848521. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO 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 os veículos 

de propriedade do 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. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

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. 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 os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 
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condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca PAS/MOTOCICLO/NENHUMA marca 

HONDA/NXR 160 BROS ESD, ANO 2014/MODELO 2015, COR PRETA, 

PLACAS QBF 5601, RENAVAM 01037853870, sem o prévio pagamento de 

infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, e, via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028105-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUNIO WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da 

Investigação Social da SSP e POLITEC/MT (Edital nº 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1028105-68.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por JUNIO WILLIAN ALVES 

DE OLIVEIRA contra ato indigitado coator de lavra do PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DE CONCURSO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros, todos devidamente qualificados, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar 

deferida, para que seja determinado à autoridade coatora que assegure o 

direito de participação do Impetrante nas demais fases do concurso. 

Aduz, em apertada síntese, que se inscreveu no concurso público para 

provimento de cargo de Técnico em Necropsia, regido pelo Edital nº 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC de 22.03.2017, sendo que foi aprovado 

em todas as fases que antecederam a investigação social, ocasião esta 

em que foi eliminado por não ter sido recomendado. Pontua ser 

manifestamente ilegal o ato perpetrado pela autoridade coatora, uma vez 

que foi totalmente desarrazoado e desproporcional, razão pela qual está a 

ferir seu direito líquido e certo. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 9870188). O Estado 

de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 10553496), alegando, em 

sede de preliminar, o litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, 

pugnou pela denegação da ordem, sob o fundamento de que não há direito 

líquido e certo passível de reparação pelo presente mandamus. 

Irresignado com a decisão retro, o Estado de Mato Grosso apresentou 

recurso de Agravo de Instrumento objetivando a sua reforma, cumprindo o 

disposto no art. 1.018 do CPC/2015 (ID nº 10606328), tendo o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinado a suspensão dos efeitos 

da decisão combatida (ID nº 10881031). Parecer Ministerial acostado aos 

autos (ID nº 10612599), tendo o ilustre representante do Parquet se 

manifestado pelo prosseguimento do presente feito independentemente do 

pronunciamento daquela instituição. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. Primeiramente, 

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 questão 
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preliminar, passo a análise da mesma. PRELIMINAR Do Litisconsórcio 

Passivo Necessário. Não merece prosperar a referida preliminar. O 

Impetrante pleiteou providência jurisdicional apta a tutelar a sua situação 

jurídica, satisfazendo o binômio necessidade/utilidade, e, por inexistir 

comunhão de interesses entre os candidatos aprovados, de forma que é 

desnecessária a presença de todos eles no polo passivo do Mandado de 

Segurança. Portanto, rejeito a preliminar arguida. 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”. Como relatado, trata-se de 

Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da 

segurança para que seja determinado à autoridade coatora que assegure 

o direito de participação do Impetrante nas demais fases do concurso. 

Analisando detidamente os autos, entendo como demonstrada a 

fundamentação da impetração, não só pelas alegações da peça vestibular 

como, também, pela documentação a ela acostada. Cumpre destacar, que 

há alguns princípios que norteiam os concursos públicos e processos 

seletivos internos, em especial, e para melhor elucidação do caso ora em 

comento, destaco o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o 

qual, na lição de Marçal Justen Filho, se consubstancia da seguinte 

maneira, in verbis: “A discricionariedade administrativa se exercita muito 

mais fortemente no momento da elaboração do regulamento do que 

quando de sua aplicação. O procedimento de seleção se vincula ao edital, 

sob pena de nulidade da decisão. Se houver contradição entre o 

regulamento e a decisão, prevalecerá o regulamento.” (in Curso de Direito 

Administrativo. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913). 

Depreende-se dos autos, em análise dos fatos expostos e da 

documentação acostada, que o Impetrante foi eliminado do certame na 

fase de investigação social, sob o fundamento de que não havia 

apresentado a declaração de bens. Entretanto, em que pese o argumento 

utilizado pela banca examinadora, entendo que restou demonstrada a 

ocorrência de ofensa ao direito invocado pelo Impetrante, haja vista que 

não foi observado o princípio da vinculação ao edital, bem como o da 

proporcionalidade e razoabilidade. Verifica-se que houve nítida afronta ao 

disposto nos itens nº 16, 16.3 e 16.5 do Edital que rege o certame, isso 

porque, o candidato foi eliminado na fase de investigação social sem que a 

banca examinadora demonstrasse qualquer conduta desabonadora à sua 

moral ou conduta social. Percebe-se que a previsão da realização da fase 

de investigação tinha como objetivo principal a verificação da conduta do 

candidato, sob os aspectos sociais e morais necessários ao exercício do 

cargo público. Melhor elucidando, transcrevo os referidos itens do edital: 

“16. DA QUARTA FASE: INVESTIGAÇÃO SOCIAL. (...) 16.3. A 

Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade 

moral necessárias ao exercício do cargo, tendo como resultado 

RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO. (...) 16.5. Caso seja 

constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da 

conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o 

incompatibilize com a condição de servidor público, a Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização declarará a não recomendação do 

candidato para o exercício do cargo. (...)”. Cabe ressaltar que ao Poder 

Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em 

consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, 

verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, 

entretanto, interferir no mérito administrativo. Desta forma, constato a 

ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade coatora, haja vista que está 

desprovido de finalidade, posto que a investigação social se presta a 

verificar se o candidato tem plena aptidão (conduta social e moral) para o 

exercício do cargo público, o que não ocorreu. Assim, a eliminação do 

Impetrante do certame, certamente ofende o princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade. Por oportuno, convém salientar que qualquer cidadão, 

quando toma posse em um cargo público, nos dias de hoje, deve 

apresentar declaração de bens, por ser exigência legal, o que reforça a 

ilegalidade do ato combatido. Nesse sentido, entendo como oportuno 

transcrever julgados os quais abordam casos semelhantes, proferidos 

pelos tribunais pátrios, senão vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - CANDIDATO REPROVADO NA 

ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - LIMINAR DEFERIDA - AUTORIZAÇÃO 

PARA O IMPETRANTE PARTICIPAR DAS DEMAIS FASES DO CERTAME - 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM CONDUTA SOCIAL 

INADEQUADA - ADMISSÃO DE FATO QUE NÃO RESULTA EM 

ANTECEDENTE CRIMINAL - IRRELEVÂNCIA - SITUAÇÃO QUE NÃO 

IMPORTA EM VIOLAÇÃO DA NECESSIDADE DE COMPROVADA 

IDONEIDADE MORAL COMO CONDIÇÃO PARA INGRESSO NA 

CORPORAÇÃO - LIMINAR MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-PR - 

AI: 3900109 PR 0390010 -9, Relator: Rui Bacellar Filho, Data de 

Julgamento: 14/08/2007, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7253). 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES 

MÉDICOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. NÃO APRESENTAÇÃO DE UM 

DOS EXAMES EXIGIDOS NA DATA DO EDITAL. RECIBO DE ENTREGA DOS 

DOCUMENTOS REQUERIDOS. ERRO DA EXAMINADORA. ENTREGA NA 

FASE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 

1º da Lei 12.016/09, o Mandado de Segurança é cabível “para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 

ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê -la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”. 2. Conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal 

(Súmula 473) incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, no estrito 

exercício de sua função jurisdicional, realizar o controle de legalidade de 

ato administrativo, inclusive lastreando -se por questões de razoabilidade 

e proporcionalidade. Com efeito, em concurso público, o exame dos atos 

da banca examinadora e das normas do edital, restringe -se ao aspecto 

da legalidade do procedimento. 3. Os Princípios da Razoabilidade e da 

Proporcionalidade, consectários do Princípio da Legalidade, veda à 

Administração Pública agir de forma desarrazoada ou desproporcional, 

transbordando a finalidade do ato que está prescrita em lei. Caso 

contrário, havendo atuação exorbitante do agente público, cumprirá ao 

Judiciário, se provocado, a fulminação do ato, não significando essa 

atividade invasão na discricionariedade do administrador. 4. Inexiste 

razoabilidade e proporcionalidade no ato administrativo que exclui o 

candidato do certame quando deixa de apresentar apenas um exame, 

dentre os vários exigidos, mormente quando lhe fora fornecido recibo, 

sem qualquer ressalva de ausência de documentação e, ainda, por ter 

sido entregue o exame faltante em fase de recurso administrativo, 

demostrando a aptidão do candidato ao cargo. 5. REMESSA DE OFÍCIO E 

RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA”. (TJ -DF - 

APO: 20140110058818, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 

30/09/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

06/10/2015 . Pág.: 252). Daí porque, impõe-se a concessão da segurança. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, afasto a 

preliminar arguida, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a 

liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que 

assegure o direito de participação do Impetrante nas demais fases do 
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concurso, 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 a 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. Com fundamento no art. 

14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo 

do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, 

em vista do reexame necessário da sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 

de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034369-04.2017.8.11.0041
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1034369-04.2017.8.11.0041. 

(PJE4) SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, proposta por MARILZA DOMINGOS DO NASCIMENTO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema 

Único de Saúde) e MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Gestor Pleno do Sistema Único 

de Saúde Municipal), já devidamente qualificados na exordial, objetivando 

a antecipação da tutela jurisdicional para que seja determinado ao 

Requerido que adote todas as providências necessárias para que o autor 

seja submetido à “cirurgia ortopédica de Artoplastia de Quadril, Não 

Cimentada, Com prótese de Alta Resistência e superfície de contato 

cerâmica-cerâmica”, conforme declaração de médico especialista 

acostada sob o ID: 10645776. Aduz, em síntese, que apresenta 

OSTEORARTROSE AVANÇADA NO QUADRIL ESQUERDO, que tem como 

tratamento indicado somente o procedimento cirúrgico, e por esta razão 

necessita ser submetida ao procedimento. Relata que o médico que lhe 

assiste emitiu guia de Autorização de Internação Hospitalar, assegurando 

ser necessária a utilização de prótese de Alta Resistência tipo 

Cerâmica/Cerâmica, haja vista tratar-se de paciente relativamente jovem e 

com alta expectativa de vida. Pontua que o procedimento que seria 

realizado foi classificado como eletivo, e que a autora foi colocada na fila 

de espera do sus, entretanto, afirma que essa espera poderia vir a causar 

danos irreversíveis. Assenta que seu quadro clínico é bastante grave, 

pois corre risco de contrair sequelas se o procedimento alhures não for 

realizado imediatamente, e que em virtude de ser pessoa com parcos 

recursos econômicos não pode arcar com as despesas do tratamento, 

razão pela qual não vê outra alternativa senão ingressar com a presente 

demanda. Pondera que o SUS deve garantir ao cidadão o tratamento 

especializado, justificando que o direito à saúde é direito fundamental e 

indisponível, nos termos do art. 196 a 200 da Constituição Federal. Instruiu 

a inicial com documentos acostados eletronicamente. Pugna pelos 

benefícios da gratuidade da justiça. Dá à causa o valor de R$ 74.030,00 

(setenta e quatro mil e trinta reais). Deferido o provimento antecipatório 

sob o ID: 10749288. Devidamente citados, os requeridos Estado de Mato 

Grosso e Município de Cuiabá, apresentaram suas contestação sob o ID: 

10902990 e 11390344, pugnando pela improcedência dos pedidos. 

Devidamente intimada, a autora deixou de apresentar à impugnação a 

contestação. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, consigno que pelo simples 

fato de a fazenda pública participar nos autos não configurar, por sí só, 

hipótese de intervenção do Ministério Público (art. 178, parágrafo único do 

NCPC), e consoante as inúmeras manifestações dos promotores de justiça 

atuantes nesta Vara nesse sentido, dispenso o mister do MP. Outrossim, 

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. Trata-se de Ação 

Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido expresso de antecipação 

dos efeitos da tutela específica, na qual o Requerente objetiva que seja 

determinado ao Requerido que adote todas as providências necessárias 

para a realização de procedimento cirúrgico denominado de “Fratura de 

Colo de Fêmur (Artroplastia de Quadril), com prótese de alta resistência 

tipo Cerâmica/Cerâmica, bem como assegurar a continuidade do 

tratamento”, conforme declaração de médico especialista acostada sob o 

ID: 10645776. O direito à saúde se qualifica como garantia fundamental 

que assiste à todas as pessoas, porquanto representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. Nessa toada, compete ao 

Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo 

constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena 

consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição 

Federal de 1988. Com efeito, não se mostra razoável desconsiderar os 

princípios constitucionais elencados nos artigos 6º, o qual trata do 

chamado “Pisos Vitais Mínimos”, e 196, ambos da Constituição Federal, 

que impõe ao Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso 

universal e igualitário das necessidades imprescindíveis para saúde dos 

cidadãos, assegurando, assim, às pessoas carentes, adequado 

tratamento médico, bem como a realização de exames imprescindíveis à 

saúde do paciente e dos procedimentos necessários ao seu tratamento. 

Tem-se, ademais, como principio matriz de todos os direitos fundamentais 

do nosso sistema jurídico, a dignidade da pessoa humana, corolário do 

Estado Democrático de Direito, um dos fundamentos da República, o qual 

visa salvaguardar a proteção dos direitos humanos segundo os ditames 

da justiça social, graças à formação de uma consciência de solidariedade 

ética, voltada à implementação dos direitos de cidadania e à preocupação 

com a responsabilidade de reduzir as desigualdades. Ademais, a tutela 

desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8080/90, a qual 

delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo 

referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em 

sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos 

precisos do art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício”. Com efeito, mister ser concedida 

especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo direito é inalienável 

e superior a qualquer espécie de restrição legal e administrativa. Oportuno 

trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de Moraes em sua 

grandiosa obra, onde dispõe acerca do Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, in verbis: “A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e 

moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). No presente caso, pelo laudo médico carreado à fl. 13, de 

lavra da médico especialista, Dr. Ricardo Augusto T. de Almeida – CRM/MT 

6609, não sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o 

Autor, tampouco da urgência da realização do tratamento, motivo mais do 

que suficiente para justificar a dispensa de prévia autorização 

orçamentária e até de procedimento licitatório, de modo que não pode o 

Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um 

doente, interferindo em um diagnóstico que é essencialmente técnico. 

Assim, em obediência aos princípios constitucionais acima mencionados, 

cumpre ao Estado assegurar ao paciente o tratamento necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. É nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça 

tem decidido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL. ART. 544 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. SUS. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O 

TRATAMENTO DE ANGIOPLASTIA BILATERAL. ARTIGO 196 DA CF/88. 

DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. REEXAME PROBATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. O Sistema Único de Saúde-SUS 

visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, 

devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de 

complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do 

indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de 
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medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender 

ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. 2. Ação objetivando a 

condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos 

medicamentos necessários ao tratamento de Angioplastia Bilateral. 3. O 

direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que 

legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido. 4. O 

Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para figurar no 

polo passivo nas demandas cuja pretensão é o fornecimento de 

medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa carente, podendo a 

ação ser proposta em face de quaisquer deles. Precedentes: REsp 

878080 / SC; Segunda Turma; DJ 20.11.2006 p. 296; REsp 772264 / RJ; 

Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207; REsp 656979 / RS, DJ 07.03.2005”. 

(STJ – AgRg no Ag: 1044354 RS 2008/0091638-2, Relator: Ministro LUIZ 

FUX, Data de Julgamento: 14/10/2008, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 03/11/2008) – Destacamos. E seguindo este mesmo 

entendimento, a remansosa e pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso tem se manifestado, como ora se transcreve: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – TUTELA 

DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER 

CONSTITUCIONAL – MULTA COERCITIVA – EXCLUSÃO – RECURSO 

DESPROVIDO. O poder público tem o dever constitucional de zelar pela 

saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham 

disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. Comprovada a 

necessidade do tratamento, bem como do risco de dano irreparável, a 

obrigatoriedade no fornecimento do tratamento é medida que se impõe. 

Conforme a jurisprudência do STJ, “o funcionamento do Sistema Único de 

Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013). Deve ser excluída a 

multa cominatória, visto que devem ser adotados outros mecanismos para 

efetivação da tutela jurisdicional no plano prático”. (AI 154120/2015, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016) – Destacamos. 

“MANDADO DE SEGURANÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO 

DE CIRURGIA — OBRIGAÇÃO DO ESTADO — APLICAÇÃO DE MULTA 

COERCITIVA AO AGENTE POLÍTICO — POSSIBILIDADE. Cabe ao Estado 

adotar as providências necessárias para assegurar a realização de 

procedimento cirúrgico à pessoa que precisa, em razão de apresentar 

Buraco Macular no olho direito. É admissível a imposição de multa 

coercitiva ao agente político responsável pelo cumprimento da decisão 

judicial. Segurança deferida”. (MS 91671/2015, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015) – 

Destacamos. Logo, não há que se olvidar que para fazer valer o Estado 

Democrático de Direito, em cotejo dos direitos debatidos nestes autos, 

entre o interesse patrimonial do Estado e o direito fundamental à saúde, à 

vista do princípio da proporcionalidade é inevitável a opção pela garantia 

da vida do cidadão, o que confere, ainda, autoridade à decisão que 

determinou a providência de realização do procedimento cirúrgico, 

devendo ser tomado todas as providencias necessárias, às expensas do 

Poder Público. Portanto, uma vez demonstrada às alegações da parte 

Autora, a procedência dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as 

preliminares arguidas, e, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, 

ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar o Requerido ao 

cumprimento da obrigação constitucional de assegurar o os meios 

necessários e adequados para a realização do procedimento cirúrgico de 

“Fratura de Colo de Fêmur (cirurgia ortopédica de Artoplastia de Quadril, 

Não Cimentada, Com prótese de Alta Resistência e superfície de contato 

cerâmica-cerâmica), bem como assegurar a continuidade do tratamento”, 

em hospital que disponha de tratamento especializado necessário, 

inclusive UTI, preferencialmente em rede pública, e, na sua falta, na rede 

particular de atendimento, com dispensa de procedimento licitatório, 

consoante prevê o art. 24 da Lei n. 8.666/93, sem qualquer custo para o 

paciente, obedecidas as determinações do médico responsável, e, via de 

consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condeno os Requeridos ao 

pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo por equidade no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8º do CPC. 

Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01. Intime-se. Após, não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o 

art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1000098-32.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por DELMARQUES MENDES ARAUJO, com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca CHEVROLET AGILE LTZ, 

Fabricação/Modelo 2011/2012, Combustível 16-Alcool-Gasol, Renavam 

00454388594, laca Anterior OAP6081/MT, sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. Afirma 

que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 11351709. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO 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 os veículos 

de propriedade do 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. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 369 de 728



impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca CHEVROLET AGILE LTZ, 

Fabricação/Modelo 2011/2012, Combustível 16-Alcool-Gasol, Renavam 

00454388594, laca Anterior OAP6081/MT, sem o prévio pagamento de 

infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, e, via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1038443-04.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por YUPPIE PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo marca Volkswagen, modelo 

Saveiro 1.6, ano 2011, mod. 2012, placa OAS- 7480, sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 
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Afirma que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, 

devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido 

de licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar 

condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das infrações de 

trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade 

coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, independentemente 

do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta documentos 

acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 11351648. 

Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no prazo 

legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO 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 os veículos de propriedade do 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. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

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. 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 os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 
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receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca Volkswagen, modelo Saveiro 1.6, ano 

2011, mod. 2012, placa OAS- 7480, sem o prévio pagamento de infrações 

existentes no banco de dados da autarquia estadual, e, via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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JULIO CESAR TRILHA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1034897-38.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por JULIO CÉSAR TRILHA, com supedâneo na Lei n. 12.016/09 e 

artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por ilegal do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo marca PAS/AUTOMÓVEL GM/CORSA SUPER, 

ANO 1997 e MODELO 1998, cor VERDE, placas HRL4 792, RENAVAM 

00686164 180, sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. Afirma que as multas foram 

constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 10766946. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO 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 os veículos 

de propriedade do 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. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

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. 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 os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 
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duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça do Paraná a competência para verificar a irregularidade 

na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da 

legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das 

multas aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido 

perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO 

PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE 

ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS 

ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE 

PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do 

pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de 

competência da Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada 

por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo 

com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 

24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) – 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. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

PAS/AUTOMÓVEL GM/CORSA SUPER, ANO 1997 e MODELO 1998, cor 

VERDE, placas HRL4 792, RENAVAM 00686164 180, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das 

multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente 

notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, 

via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1034900-90.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN, com supedâneo na Lei 

n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca BMW 320i, ano/modelo 2014/2015, 

placas QBQ-1250, sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. Afirma que as multas foram 

constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 10767465. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO 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 os veículos 
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de propriedade do 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. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

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. 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 os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça do Paraná a competência para verificar a irregularidade 

na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da 

legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das 

multas aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido 

perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 
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DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO 

PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE 

ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS 

ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE 

PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do 

pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de 

competência da Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada 

por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo 

com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 

24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) – 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. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

BMW 320i, ano/modelo 2014/2015, placas QBQ-1250, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das 

multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente 

notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, 

via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1005978-05.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por LAURO GONÇALO DA 

COSTA contra ato indigitado coator de lavra do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

segurança para o fim de que seja determinada a anulação da sanção 

administrativa aplicada em 02.02.2017. Aduz, em síntese, que era 

proprietário do veículo Chevrolet S10 LTZ FD2, placa OBA-3276, cor 

branca, ano 2013/2014, sendo que, no dia 02.02.2017, foi autuado por ter 

supostamente dirigido sob influência de álcool. Assevera que toda esta 

situação se deu após uma discussão com um funcionário de um 

estacionamento de um estabelecimento comercial na cidade de Cuiabá/MT, 

no qual se envolveu, sendo que se recusou a fazer o teste do bafômetro, 

pelo simples motivo de não ter sido encontrado dentro da caminhonete. 

Relata que foi conduzido até a delegacia, sob a acusação de suposta 

prática de crime de Porte de Arma, Ameaça e Dirigir sob o efeito de álcool, 

sendo lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante. Afirma que o 

Ministério Público Estadual, ao receber o inquérito policial, optou em 

oferecer denúncia apenas pelos crimes de Porte de Arma e Ameaça 

(ação penal de nº 9928-70.2017.811.0042), desistindo, pelo menos por 

hora, de denuncia-lo pelo crime de Dirigir sob efeito de álcool, certamente 

por entender que não havia indícios suficientes de autoria deste crime. 

Pontua ser insubsistente a aplicação da penalidade administrativa, sob o 

argumento de que o carro encontrava-se desligado, parado no 

estacionamento, sendo que nem estava dirigindo o veículo. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a medida 

antecipatória, consoante decisão de ID nº 12811119. A autoridade tida por 

coatora prestou Informações nos autos (ID nº 14477184), alegando, em 

sede de preliminar, a perda do objeto e a inviabilidade da via eleita, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem. Em síntese, é o que merece 

registro. Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ademais, o rito do 

Mandado de Segurança exige que o direito deve ser comprovado de plano 

por via documental, já que descabe nessa via a dilação probatória. A sua 

impetração deve vir acompanhada de documentos que não deixem 

dúvidas quanto à existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato 

ilegal de autoridade pública. Destarte, na via mandamental descabe a 

produção de provas outras que não as documentais, ou seja, é inviável a 

dilação probatória. Quem não prova de modo insofismável, com 

documentos, o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação 

de Mandado de Segurança. Como relatado, a parte Impetrante almeja com 

a impetração do presente mandamus a concessão da segurança para o 

fim de que seja determinada a anulação da sanção administrativa aplicada 

em 02.02.2017. Em que pese toda a argumentação despendida pela parte 

Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, 

a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação 

carreada não atesta de forma clara a ilegalidade na sanção administrativa 

aplicada ao Autor. Ademais, conforme demonstrado pela autoridade 

Impetrada, o Autor pagou voluntariamente a multa objeto do presente 

mandamus (ID nº 14477192 e 14477206), de modo que, caso constatada a 

ilegalidade da sanção aplicada, o meio adequado para exigir a devolução 

dos valores pagos seria o rito do procedimento comum. Nesse sentido, 

partindo de uma interpretação análoga, dispõe o entendimento da 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão 

vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL SUSCITADA PELO MUNICÍPIO – 

REJEIÇÃO – MÉRITO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – 

DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – CERCEAMENTO DE 

DEFESA DESCARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 

Configura-se mera irregularidade sanável, que não resulta prejuízo, a 

ausência de indicação expressa da Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno na petição inicial do writ, quando esta, intimada através de 

despacho inicial, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009, 

apresenta informações pertinentes ao caso. Precedentes do STJ e deste 

Sodalício. A manutenção de terreno sujo configura uma conduta omissiva 

do seu proprietário, contrária à higiene da habitação, cuja consequência é 

a aplicação de multa administrativa ambiental, nos casos de inobservância 

ao prazo legal para a respectiva regularização. Inteligência do parágrafo 

único do art. 33 c/c art. 6º do Código de Postura do Município de Mirassol 

D’Oeste (Lei Complementar nº. 001/1990). Impossível à anulação do auto 

de infração na via estreita do mandamus, seja em virtude da inexistência 

de demonstração por parte da apelante de qualquer irregularidade na 

fiscalização, seja em razão da barreira da dilação probatória”. (Ap 

138368/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, 

Publicado no DJE 18/09/2017) – Destacamos. Assim, ante a 

incompatibilidade da pretensão do Impetrante com a via eleita, a qual se 

mostra inadequada para tal, mostra-se imprescindível a extinção do 

processo sem a resolução do mérito. ISTO POSTO, consoante a 
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fundamentação supra, acolho a preliminar de inadequação da via eleita 

aventada pela autoridade Impetrada e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, IV do CPC/2015. 

Consigno que a presente decisão não trará qualquer prejuízo à eventual 

ação a ser ajuizada pelo procedimento comum. Isento de custas. 

Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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Magistrado(s):
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1006972-33.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ANDRE 

OLIVEIRA DE JESUS 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 

confirmada a liminar deferida, bem como que seja declarada a 

insubsistência das mesmas. 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 12887701). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 13655464), alegando, em sede de preliminar, 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. Parecer 

Ministerial acostado aos autos (ID nº 14519720), tendo o ilustre 

representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

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 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 a 

Impetrante que seja confirmada a liminar deferida, bem como que seja 

declarada a insubsistência das mesmas. 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. 
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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 à Impetrante, entendo que merece 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

12304579), denota-se que não houve a observância da dupla notificação 

sobre as multas/infrações aplicadas à 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 relativo ao veículo 

marca/modelo VW Gol 1.0, ano/modelo 2010/2011, placa NUD-4727, cor 

vermelha, RENAVAM nº 00255938616 de propriedade do Impetrante (ID nº 

12304576), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, bem como para declarar a 

insubsistência dos Autos de Infração referentes às multas as quais o 

Impetrante não foi duplamente notificado (ID nº 12304579), 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, 10 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019614-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES CANDIDO DE MELO (IMPETRANTE)

NICEIAS DE ARRUDA (IMPETRANTE)

JOEVERTON SILVA DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1019614-72.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por NICÉIAS DE 

ARRUDA e MOISÉS CÂNDIDO DE MELO contra ato indigitado coator de 

lavra do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, objetivando a concessão da 

medida liminar para que seja determinada a imediata cassação do ato tido 

por ilegal, mantendo os Impetrantes no exercício efetivo de seus 

respectivos trabalhos de Diretora Geral e Diretor de Ensino do Centro de 

Formação de Condutores Cuiabá, reativando seus credenciamentos, até a 

conclusão do Processo Administrativo. Foi determinada a intimação da 

parte Autora para constituir novo patrono nos autos (ID nº 11409059), 

todavia, a parte interessada quedou-se inerte, deixando escoar o prazo in 

albis, fato que enseja a sua extinção, por negligência. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da inércia da Impetrante 

em dar prosseguimento no feito, resta evidente a aplicação do art. 485, III 

do CPC/2015, cujo ordenamento autoriza a extinção do processo sem a 

resolução do mérito, quando silente o Autor quanto ao prosseguimento do 

feito. Diante disso, é cabível a extinção do processo quando a parte 

intimada deixa de providenciar as diligências que lhe competia ou 

abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme art. 485, inciso III 

do CPC/2015. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, III do CPC/2015. Isento de custas. Intimem-se. 

Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016053-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS (ADVOGADO(A))

MARCOS AUGUSTO DOS REIS JUNIOR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1016053-06.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por MARCOS AUGUSTO DOS REIS JUNIOR 

contra ato tido por ilegal de lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão 

da medida liminar para que seja determinada à autoridade tida por coatora 

que proceda com a liberação da 2ª via do documento do veículo Fiat Palio 

Adventure, modelo 2014, placa QBN-3178, RENAVAM nº 01026355599, 

independentemente do pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. Foi deferida a medida antecipatória 

(ID nº 14060491). O Impetrante aviou petição aos autos requerendo a 

homologação do pedido de desistência (ID nº 14325204). Em síntese, é o 

que merece registro. Verifica-se nos autos que o Impetrante manifestou 

nos autos requerendo a desistência da presente demanda. Desta feita, 

revogo a medida liminar anteriormente concedida (ID nº 14060491), e 

considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às 

partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado 

pelo Impetrante (ID nº 14325204), para que surta seus jurídicos efeitos, e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 
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DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011514-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE OLIVEIRA DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1011514-94.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por MARIA ALVES DE OLIVEIRA DIAS em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão da tutela provisória de 

urgência para o fim de ser determinado aos Requeridos que cumpram com 

a sua obrigação político-constitucional de viabilizarem imediatamente a 

realização do procedimento cirúrgico denominado “Embolização de 

Malformação Vascular Aertério-venosa Intraparenquimatosa do Sistema 

Nervoso Central”, ou outro procedimento igualmente eficaz, a critério de 

médico especialista, incluindo eventual suporte de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) e outros recursos necessários, nos termos da prescrição 

de médico especialista (ID nº 12962960). Aduz, em síntese, que 

encontra-se acometida de Malformação Arteriovenosa (MAV) frontal à 

esquerda e, por conta da patologia, apresenta elevando risco de 

sangramento, necessitando, em caráter de urgência, se submeter ao 

procedimento cirúrgico alhures mencionado sob pena de vir a óbito 

precocemente. Pontua que realizou o pedido de internação do paciente 

para hospital de referência (HGU ou Santa Casa de Cuiabá) foi feito para a 

Central de Regulação de Urgência e Emergência, há vários meses, mas de 

acordo com informações repassadas à família há enorme demanda 

reprimida, com longa fila, de modo que não se sabe quando a cirurgia 

poderá ser realizada. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 12968098. Citado, o Estado de 

Mato Grosso apresentou sua contestação no ID n°. 13158290, pugnando 

pela improcedência da demanda. Ao ID n°. 13146834, contestação do 

Município de Cuiabá, pugnando pela improcedência da demanda. Ao ID n°. 

13994950, impugnação às contestações, na qual a parte autora rechaçou 

as alegações dos Entes Públicos e ratificou a inicial em todos os seus 

termos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, consigno que pelo simples fato de a fazenda pública 

participar nos autos não configurar, por sí só, hipótese de intervenção do 

Ministério Público (art. 178, parágrafo único do NCPC), e consoante as 

inúmeras manifestações dos promotores de justiça atuantes nesta Vara 

nesse sentido, dispenso o mister do MP. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise. PRELIMINARES. Da Ausência de Interesse processual. O 

Requerido argumenta que o Requerente invocou direito social em caráter 

individual, contudo, diferentemente do alegado pelo Ente Público, entendo 

que quando a Administração pública se omite em garantir direito 

constitucionalmente assegurados, nasce o direito dos ofendidos em ver a 

pretensão legalmente prevista devidamente efetivada, o que não ocorreu. 

Desta feita, o requerente ao valer-se da presente demanda, objetivou 

assegurar a efetividade do direito a saúde em seu favor em razão da 

omissão do Estado em cumprir com suas obrigações. Portanto, deixo de 

acolher referida preliminar. Ilegitimidade passiva O Requerido Município de 

Cuiabá alegou a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de 

que é responsável pela área denominada Atenção Básica de Baixa 

complexidade. Entretanto, entendo que razão não assiste ao requerido, 

uma vez que, o Sistema Único de Saúde, torna a responsabilidade linear, 

alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de 

sorte que qualquer um desses entes tem a reponsabilidade de garantir o 

acesso à saúde do cidadão. Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de 

Justiça é claro ao estabelecer a solidariedade, como se vê do aresto em 

destaque: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. 1. 

Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de 

instrumento. 2. O acórdão a quo determinou à União fornecer ao recorrido 

o medicamento postulado, tendo em vista a sua legitimidade para figurar no 

pólo passivo da ação. 3. A CF/1988 erige a saúde como um direito de 

todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação 

do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o 

acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em 

especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e 

Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo 

passivo da demanda. 4. Agravo regimental não-provido. (AgRg no Ag 

858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

26.06.2007, DJ 30.08.2007 p. 219). Desta feita, rejeito a preliminar. 

MÉRITO. Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido 

expresso de antecipação dos efeitos da tutela específica, na qual o 

Requerente objetiva que seja determinado aos Requeridos que cumpram 

com a sua obrigação político-constitucional de viabilizarem imediatamente a 

realização do procedimento cirúrgico denominado “Embolização de 

Malformação Vascular Aertério-venosa Intraparenquimatosa do Sistema 

Nervoso Central”, ou outro procedimento igualmente eficaz, a critério de 

médico especialista, incluindo eventual suporte de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) e outros recursos necessários, nos termos da prescrição 

de médico especialista (ID nº 12962960). O direito à saúde se qualifica 

como garantia fundamental que assiste à todas as pessoas, porquanto 

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito 

público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a 

garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da 

Constituição Federal de 1988. Com efeito, não se mostra razoável 

desconsiderar os princípios constitucionais elencados nos artigos 6º, o 

qual trata do chamado “Pisos Vitais Mínimos”, e 196, ambos da 

Constituição Federal, que impõe ao Poder Público (Executivo) a obrigação 

de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades 

imprescindíveis para saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às 

pessoas carentes, adequado tratamento médico, bem como a realização 

de exames imprescindíveis à saúde do paciente e dos procedimentos 

necessários ao seu tratamento. Tem-se, ademais, como principio matriz de 

todos os direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da 

pessoa humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos 

fundamentos da República, o qual visa salvaguardar a proteção dos 

direitos humanos segundo os ditames da justiça social, graças à formação 

de uma consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos 

direitos de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir 

as desigualdades. Ademais, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de 

saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser 

humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover 

o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de 

Moraes em sua grandiosa obra, onde dispõe acerca do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, in verbis: “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 12962960), sendo o mesmo emitido pelo médico 

especialista em neurocirurgia, Dr. Henrique Sampaio – CRM/MT nº 9236, 

não sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o Autor, 

tampouco da urgência da realização do tratamento, motivo mais do que 

suficiente para justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e 

até de procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário 

se aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, 
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interferindo em um diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em 

obediência aos princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao 

Estado assegurar ao paciente o tratamento necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. Nesse sentido, a remansosa e pacífica 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 

manifestado, como ora se transcreve: “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE 

REFERÊNCIA COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA 

— ÓBITO DA PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO — NÃO CONFIGURADO — DEVER 

CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM PROMOVER O TRATAMENTO — 

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — 

HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - 

PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, 

CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — SÚMULA 421 DO STJ. — APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O falecimento do autor é fato incapaz de, 

por si só, indicar a perda superveniente do interesse de agir, porquanto 

tendo ele recebido integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural 

em sede antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as 

normas ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que para fazer valer o Estado Democrático de Direito, em 

cotejo dos direitos debatidos nestes autos, entre o interesse patrimonial do 

Estado e o direito fundamental à saúde, à vista do princípio da 

proporcionalidade é inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão, o 

que confere, ainda, autoridade à decisão que determinou a providência de 

realização do procedimento cirúrgico, devendo ser tomado todas as 

providencias necessárias, às expensas do Poder Público. Portanto, uma 

vez demonstrada as alegações da parte Autora, a procedência dos 

pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante 

toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, ratificando a tutela específica 

deferida alhures, condenar os Requeridos ao cumprimento de sua 

obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente a realização 

do procedimento cirúrgico denominado “Embolização de Malformação 

Vascular Aertério-venosa Intraparenquimatosa do Sistema Nervoso 

Central”, ou outro procedimento igualmente eficaz, a critério de médico 

especialista, incluindo eventual suporte de Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) e outros recursos necessários, nos termos da prescrição de médico 

especialista (ID nº 12962960), sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável, sem qualquer custo 

para o paciente, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. 

Deixo de condenar o Estado em honorários advocatícios, porquanto sendo 

o credor – Defensoria Pública, órgão do devedor – Estado de Mato 

Grosso, ocorre à causa extintiva das obrigações denominada confusão, 

nos termos do art. 381 do Código Civil. Sem custas, nos termos da Lei 

Estadual nº 7.603/01. Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006150-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

AGUSTINHA RAMALHO DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1006150-44.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por AGUSTINHA 

RAMALHO DA SILVA contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE 

DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO e do 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE 

CUIABÁ – MT – SEMOB, 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 GM Celta 4P Spirit, ano/modelo 

2010/2011, placa NUC-0820, cor branca, RENAVAM nº 253530865 de sua 

propriedade (ID nº 12166009), 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 veículo, 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 12766321). Devidamente notificado, o Presidente do 

DETRAN/MT prestou Informações (ID nº 12865758), alegando, em sede de 

preliminar, a ilegitimidade passiva, 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. O Município de Cuiabá prestou Informações 

nos autos (ID nº 13201706), alegando, em sede de preliminar, a 

ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem 

mandamental. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 13339223), 

tendo o ilustre representante do Parquet se manifestado pelo 

prosseguimento do presente feito independentemente do pronunciamento 

daquela instituição. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 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 Ilegitimidade Passiva. 

Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que diversas multas 

aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos pertencentes a 

outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo 

qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade da Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. 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 
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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 determinado à autoridade coatora que proceda ao 

imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo GM 

Celta 4P Spirit, ano/modelo 2010/2011, placa NUC-0820, cor branca, 

RENAVAM nº 253530865 de sua propriedade (ID nº 12166009), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. 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. 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 GM Celta 4P Spirit, ano/modelo 2010/2011, placa 

NUC-0820, cor branca, RENAVAM nº 253530865 de propriedade da 

Impetrante (ID nº 12166009), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, 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 às Autoridades 

Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, 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, 10 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023079-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILKER PEREIRA MARIANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1023079-89.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por NILKER PEREIRA MARIANO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de 

Saúde) e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Gestor Pleno do Sistema Único de 

Saúde Municipal), todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 
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objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de ser 

determinado aos Requeridos que cumpram com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizarem imediatamente o atendimento 

domiciliar Home-Care, através de toda a equipe multidisciplinar necessária 

para a boa manutenção da saúde do Autor, com equipe multidisciplinar 

incluindo médico, fisioterapia, nutricionista e enfermagem, além de todos 

os insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, 

nos termos da requisição formulada pelo médico especialista (ID nº 

9172195). Aduz, em síntese, que está internado no Hospital e Pronto 

Socorro de Cuiabá (HPSMC), onde deu entrada após sofrer acidente com 

motocicleta, evoluindo com sequela neurológica grave (lesão axonal 

difusa), sendo que não tem mais proposta de tratamento da doença em 

ambiente hospitalar, entretanto, como apresenta quadro de traqueostomia 

com sonda vesical, enteral, e considerando o risco de infecções 

hospitalares, o médico especialista que o acompanha orientou tratamento 

domiciliar com cuidados de Home-Care, sob a supervisão de equipe 

multidisciplinar. Assevera que o pedido foi encaminhado pele Ouvidoria da 

Secretaria de Saúde do Estado, de onde foram encaminhados pedidos de 

providências às Secretarias de Saúde do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Cuiabá, contudo tais tentativas restaram infrutíferas. Pontua 

não ter condições financeiras de realizar o tratamento médico o qual 

necessita, não havendo outra saída senão recorrer ao Poder Judiciário 

visando o fornecimento do tratamento Home-Care. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Deu à causa o valor de R$ 

877.932,00 (oitocentos e setenta e sete mil reais e trinta e dois centavos). 

Remetido os autos para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID nº 9176098), 

o qual emitiu parecer (ID nº 9192281), confirmando a patologia que 

acomete a parte Autora, bem como informou da necessidade da 

realização do tratamento médico pleiteado. Provimento antecipatório 

deferido ao ID n°. 9210574. Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou 

sua contestação no ID n°. 9407725, pugnando pela improcedência da 

demanda. Ao ID n°. 9334197, contestação do Município de Cuiabá, 

pugnando pela improcedência da demanda. Ao ID n°. 13912071, 

impugnação às contestações, na qual a parte autora rechaçou as 

alegações dos Entes Públicos e ratificou a inicial em todos os seus termos. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. Primeiramente, 

consigno que pelo simples fato de a fazenda pública participar nos autos 

não configurar, por sí só, hipótese de intervenção do Ministério Público 

(art. 178, parágrafo único do NCPC), e consoante as inúmeras 

manifestações dos promotores de justiça atuantes nesta Vara nesse 

sentido, dispenso o mister do MP. Suscitada questões preliminares, passo 

a análise. PRELIMINARES. Da Ausência de Interesse processual. O 

Requerido argumenta que o Requerente invocou direito social em caráter 

individual, contudo, diferentemente do alegado pelo Ente Público, entendo 

que quando a Administração pública se omite em garantir direito 

constitucionalmente assegurados, nasce o direito dos ofendidos em ver a 

pretensão legalmente prevista devidamente efetivada, o que não ocorreu. 

Desta feita, o requerente ao valer-se da presente demanda, objetivou 

assegurar a efetividade do direito a saúde em seu favor em razão da 

omissão do Estado em cumprir com suas obrigações. Portanto, deixo de 

acolher referida preliminar. Ilegitimidade passiva O Requerido Município de 

Cuiabá alegou a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de 

que é responsável pela área denominada Atenção Básica de Baixa 

complexidade. Entretanto, entendo que razão não assiste ao requerido, 

uma vez que, o Sistema Único de Saúde, torna a responsabilidade linear, 

alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de 

sorte que qualquer um desses entes tem a reponsabilidade de garantir o 

acesso à saúde do cidadão. Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de 

Justiça é claro ao estabelecer a solidariedade, como se vê do aresto em 

destaque: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. 1. 

Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de 

instrumento. 2. O acórdão a quo determinou à União fornecer ao recorrido 

o medicamento postulado, tendo em vista a sua legitimidade para figurar no 

pólo passivo da ação. 3. A CF/1988 erige a saúde como um direito de 

todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação 

do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o 

acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em 

especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e 

Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo 

passivo da demanda. 4. Agravo regimental não-provido. (AgRg no Ag 

858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

26.06.2007, DJ 30.08.2007 p. 219). Desta feita, rejeito a preliminar. 

MÉRITO. Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido 

expresso de antecipação dos efeitos da tutela específica, na qual o 

Requerente objetiva que seja determinado aos Requeridos que cumpram 

com a sua obrigação político-constitucional de viabilizarem imediatamente o 

atendimento domiciliar Home-Care, através de toda a equipe multidisciplinar 

necessária para a boa manutenção da saúde do Autor, com equipe 

multidisciplinar incluindo médico, fisioterapia, nutricionista e enfermagem, 

além de todos os insumos que deverão ser utilizados na assistência 

médica em domicílio, nos termos da requisição formulada pelo médico 

especialista (ID nº 9172195). O direito à saúde se qualifica como garantia 

fundamental que assiste à todas as pessoas, porquanto representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida. Nessa toada, 

compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público 

subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a 

garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da 

Constituição Federal de 1988. Com efeito, não se mostra razoável 

desconsiderar os princípios constitucionais elencados nos artigos 6º, o 

qual trata do chamado “Pisos Vitais Mínimos”, e 196, ambos da 

Constituição Federal, que impõe ao Poder Público (Executivo) a obrigação 

de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades 

imprescindíveis para saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às 

pessoas carentes, adequado tratamento médico, bem como a realização 

de exames imprescindíveis à saúde do paciente e dos procedimentos 

necessários ao seu tratamento. Tem-se, ademais, como principio matriz de 

todos os direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da 

pessoa humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos 

fundamentos da República, o qual visa salvaguardar a proteção dos 

direitos humanos segundo os ditames da justiça social, graças à formação 

de uma consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos 

direitos de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir 

as desigualdades. Ademais, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de 

saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser 

humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover 

o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de 

Moraes em sua grandiosa obra, onde dispõe acerca do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, in verbis: “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 9172186 e 9172195), sendo o mesmo emitido pela 

médica especialista em Clínica Médica, Dra. Karoline Ferraz de Campos – 

CRM/MT nº 6663, não sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual 

acometera o Autor, tampouco da urgência da realização do tratamento, 

motivo mais do que suficiente para justificar a dispensa de prévia 

autorização orçamentária e até de procedimento licitatório, de modo que 

não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor 

tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é 

essencialmente técnico. Assim, em obediência aos princípios 

constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado assegurar ao 

paciente o tratamento necessário a uma sobrevivência digna, direito este 

que se apresenta como corolário do próprio direito à vida. Nesse sentido, 

a remansosa e pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso tem se manifestado, como ora se transcreve: “APELAÇÃO 

CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM 

LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA COM MÉDICO ONCOLOGISTA — 

REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO 

— PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO — NÃO CONFIGURADO — 
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DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM PROMOVER O TRATAMENTO 

— DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — 

HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - 

PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, 

CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — SÚMULA 421 DO STJ. — APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O falecimento do autor é fato incapaz de, 

por si só, indicar a perda superveniente do interesse de agir, porquanto 

tendo ele recebido integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural 

em sede antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as 

normas ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que para fazer valer o Estado Democrático de Direito, em 

cotejo dos direitos debatidos nestes autos, entre o interesse patrimonial do 

Estado e o direito fundamental à saúde, à vista do princípio da 

proporcionalidade é inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão, o 

que confere, ainda, autoridade à decisão que determinou a providência de 

realização do procedimento cirúrgico, devendo ser tomado todas as 

providencias necessárias, às expensas do Poder Público. Portanto, uma 

vez demonstrada as alegações da parte Autora, a procedência dos 

pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante 

toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, ratificando a tutela específica 

deferida alhures, condenar os Requeridos ao cumprimento de sua 

obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o atendimento 

domiciliar Home-Care ao Requerente Nilker Pereira Mariano, através de 

toda a equipe multidisciplinar necessária para a boa manutenção da saúde 

do Autor, com equipe multidisciplinar incluindo médico, fisioterapia, 

nutricionista e enfermagem, além de todos os insumos que deverão ser 

utilizados na assistência médica em domicílio, nos termos da requisição 

formulada pelo médico especialista (ID nº 9172195), com dispensa de 

procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei nº 8.666/93, sem 

qualquer custo para a paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. 

Deixo de condenar o Estado em honorários advocatícios, porquanto sendo 

o credor – Defensoria Pública, órgão do devedor – Estado de Mato 

Grosso, ocorre à causa extintiva das obrigações denominada confusão, 

nos termos do art. 381 do Código Civil. Sem custas, nos termos da Lei 

Estadual nº 7.603/01. Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004762-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NELSON RONDON BONAFE (IMPETRANTE)

ERIC FERNANDO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1004762-09.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por LUIZ NELSON 

RONDON BONAFE contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, 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 Chevrolet Agile 1.4 MT LTZ EF, 

ano/modelo 2014/2014, placa QBE-8995, cor branca, Chassi nº 

8AGCS48X0ER174022 e RENAVAM nº 01009936945 de sua propriedade 

(ID nº 12391153), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização. Aduz, em apertada síntese, 

ser proprietário legítimo do veículo acima discriminado e que foi 

surpreendido pela negativa de proceder com o licenciamento do veículo, 

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 12391153). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 12691771), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

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. 

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 13123069), tendo o ilustre 

representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, 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 Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. 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 
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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 determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento relativo ao veículo marca/modelo 

Chevrolet Agile 1.4 MT LTZ EF, ano/modelo 2014/2014, placa QBE-8995, 

cor branca, Chassi nº 8AGCS48X0ER174022 e RENAVAM nº 

01009936945 de sua propriedade (ID nº 12391153), 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 

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 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 Chevrolet Agile 1.4 MT LTZ EF, ano/modelo 

2014/2014, placa QBE-8995, cor branca, Chassi nº 8AGCS48X0ER174022 

e RENAVAM nº 01009936945 de propriedade da Impetrante (ID nº 

12391153), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, 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, 10 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002547-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO (ADVOGADO(A))

ZARATE RENDON DE GOMES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO 

DE MATO GROSO (IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1002547-60.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por CLAUDIA 

ZARATE RENDON DE GOMES 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 determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato 

licenciamento do ano 2018, relativo ao veículo marca/modelo Ford Fiesta 

Sedan 1.6 Flex, ano/modelo 2013/2013, placa OBI-9321, Chassi nº 

9BFZF54P7D8434018 e RENAVAM nº 0050683862 de sua propriedade (ID 

nº 11637719), 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 
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2018, 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 11848883). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT 

prestou Informações (ID nº 12211971), alegando, em sede de preliminar, a 

inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré-constituída e a 

ilegitimidade passiva, 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. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID 

nº 13122916), tendo o ilustre representante do Parquet se manifestado 

pelo prosseguimento do presente feito independentemente do 

pronunciamento daquela instituição. 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 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. Da Ilegitimidade Passiva. 

Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que diversas multas 

aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos pertencentes a 

outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo 

qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade da Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. 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 determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, ano/modelo 2013/2013, placa OBI-9321, 

Chassi nº 9BFZF54P7D8434018 e RENAVAM nº 0050683862 de sua 

propriedade (ID nº 11637719), 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 
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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 imediato licenciamento 

do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, 

ano/modelo 2013/2013, placa OBI-9321, Chassi nº 9BFZF54P7D8434018 e 

RENAVAM nº 0050683862 de propriedade da Impetrante (ID nº 11637719), 

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, 10 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033084-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ROMILDA APARECIDA MELO BONACCI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1033084-73.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ROMILDA 

APARECIDA MELO BONACCI contra ato indigitado coator da lavra do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, 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 Chevrolet Cruze LT, ano/modelo 

2010/2012, placa OBE-6839, RENAVAM nº 00489046339 e Chassi nº 

9BGPB69M0CE341661 de sua propriedade (ID nº 10447157), 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 veículo, 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 10487549). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 11743032), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré-constituída e a 

incompetência da justiça estadual, 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. Parecer Ministerial acostado 

aos autos (ID nº 11873343), tendo o ilustre representante do Parquet se 

manifestado pelo prosseguimento do presente feito independentemente do 

pronunciamento daquela instituição. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

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 Ilegitimidade 

Passiva. Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que 

diversas multas aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos 

pertencentes a outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, 

motivo pelo qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade da Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. 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. 

Da Incompetência da Justiça Estadual. Descabe a alegação da referida 

preliminar, tendo em vista que o objeto do presente mandamus gira em 

torno do ato administrativo que vinculou a exigência do pagamento das 

multas ao licenciamento do veículo, não a validade das mesmas. Assim, 

rejeito a preliminar arguida. 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 determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 385 de 728



marca/modelo Chevrolet Cruze LT, ano/modelo 2010/2012, placa 

OBE-6839, RENAVAM nº 00489046339 e Chassi nº 9BGPB69M0CE341661 

de sua propriedade (ID nº 10447157), 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 Chevrolet Cruze LT, ano/modelo 2010/2012, placa 

OBE-6839, RENAVAM nº 00489046339 e Chassi nº 9BGPB69M0CE341661 

de propriedade da Impetrante (ID nº 10447157), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, 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, 11 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006003-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEILA APARECIDA SOUZA DO AMARAL (IMPETRANTE)

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1006003-86.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por CEILA 

APARECIDA SOUZA DO AMARAL 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 

do ano 2016, relativo ao veículo marca/modelo Ford Ecosport TIT AT 2.0, 

ano/modelo 2013/2014, cor branca, placa OBQ-1796, Chassi nº 

9BFZB55HXE8899560 de sua propriedade (ID nº 1035328), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a inexistência das 

multas aplicadas e a retirada dos pontos da CNH da Impetrante. 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 em 

parte (ID nº 1054338). Devidamente notificado, o Presidente do 

DETRAN/MT prestou Informações (ID nº 1083559), alegando, em sede de 

preliminar, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita, a ausência 

de prova pré-constituída, a incompetência da justiça estadual e da 

decadência do Mandado de Segurança, 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 Ilegitimidade 

Passiva. Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que 

diversas multas aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos 
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pertencentes a outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, 

motivo pelo qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade da Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. 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. 

Da Incompetência da Justiça Estadual. Descabe a alegação da referida 

preliminar, tendo em vista que o objeto do presente mandamus gira em 

torno do ato administrativo que vinculou a exigência do pagamento das 

multas ao licenciamento do veículo, não a validade das multas. Assim, 

rejeito a preliminar arguida. Da Decadência do Mandado de Segurança. A 

autoridade coatora levantou a referida preliminar sob o fundamento de que 

as multas foram constituídas há vários anos, 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. 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 a 

Impetrante que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao 

imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo marca/modelo Ford 

Ecosport TIT AT 2.0, ano/modelo 2013/2014, cor branca, placa OBQ-1796, 

Chassi nº 9BFZB55HXE8899560 de sua propriedade (ID nº 1035328), sem 

a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a inexistência das 

multas aplicadas e a retirada dos pontos da CNH da Impetrante. 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 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 à Impetrante, entendo que não merece 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado pela Autora 

e pela autarquia estadual (ID nº 1035335), denota-se que há multas de 

trânsito aplicadas pelo Estado do Amapá ou pelo DNIT, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual de Mato Grosso se pronunciar quanto às 

infrações de trânsito autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, 

sendo da Justiça Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição 

Federal, ou do Tribunal de Justiça do Amapá a competência para verificar 

a irregularidade na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder 

com a análise da legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a 
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insubsistência das multas aplicadas pela referida Autarquia Federal, 

devendo tal imbróglio ser discutido perante o juízo competente. Não é outro 

o entendimento do Tribunal de Justiça Estadual, senão vejamos: 

“APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO PARCIAL - CONDICIONAMENTO 

DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS 

POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A 

MULTA ORIUNDAS DESTE ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O 

DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – 

SÚMULA Nº 312/STJ – NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA 

APLICADA POR OUTROS ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a 

exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da 

renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há 

comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente 

notificado. 2. Não é de competência da Justiça Estadual pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / 

Remessa Necesária 24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) – 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 EM PARTE 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 Ford Ecosport TIT AT 2.0, 

ano/modelo 2013/2014, cor branca, placa OBQ-1796, Chassi nº 

9BFZB55HXE8899560 de propriedade da Impetrante (ID nº 1035328), 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, 11 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007606-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO BATTISTELLA (IMPETRANTE)

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1007606-97.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por AFONSO 

BATTISTELLA contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DE 

HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão 

da segurança para que seja determinado à autoridade coatora que se 

abstenha de criar óbices aos exercícios de direitos do Impetrante, 

mormente de obter outros documentos que se fizerem necessários. Aduz, 

em síntese, que em 04.01.2016 recebeu uma Notificação para 

Procedimento de Suspensão da Carteira de Habilitação, fundamentada em 

um auto de infração com data de 29.01.2013 nos termos do artigo 244, I do 

Código de Transito Brasileiro, que trata da condução de motocicleta, 

motoneta e ciclomotor sem usar capacete de segurança com viseira ou 

óculos de proteção e vestuário de acordo com as normas e 

especificações aprovadas pelo CONTRAN. Relata que em 14.01.2016 

protocolou sua defesa, alegando, em suma, que não houve expedição, 

intimação ou notificação quanto à infração descrita no processo 

administrativo, e que o auto de infração não foi emitido dentro do prazo 

legal de 30 (trinta) dias, o que torna a infração insubsistente, levando a 

multa ao arquivamento conforme art. 281, II do CTB. No mais, também 

negou o fato de ter cometido a infração de trânsito, pois já não é mais o 

proprietário da moto GC Titan 125 Honda, ano 95, placa JYH-9792, objeto 

do auto, desde 27.12.2006, vez que a mesma foi dada como parte do 

pagamento referente à compra de um lote, e que no dia e horário que a 

infração fora supostamente cometida, estava na cidade de Tangará da 

Serra/MT a serviço da empresa Maxicas e Máquinas Ltda. Relata que, 

apesar de apresentada a aludida defesa, se surpreendeu ao receber, em 

23.05.2016, notificação do órgão Impetrado com a informação de que, ante 

a não interposição de defesa, o feito foi julgado à revelia, em decisão 

definitiva acarretando pena de suspensão do direito de dirigir por 01 (um) 

mês. Destaca que é coordenador de duas lojas de sua empregadora 

(Agro Amazônia), sendo uma na cidade de Tangará da Serra e a outra na 

cidade de Barra do Bugres, pelo que é requisito para permanência nessa 

função ser portador de CNH. Diante disso, sustenta que não pode ter 

suspenso seu direito de dirigir, uma vez que seu emprego depende de que 

o mesmo tenha CNH válida. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1394430). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1507751), alegando, em sede de preliminar, 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 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 
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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 determinado à autoridade coatora que se abstenha de 

criar óbices aos exercícios de direitos do Impetrante, mormente de obter 

outros documentos que se fizerem necessários. Do minucioso exame dos 

fatos expostos e da documentação acostada aos autos, verifica-se que 

restou demonstrado o direito líquido e certo do Impetrante. Isso porque, 

como se vê do documento acostado (ID nº 1102991), o DETRAN/MT 

notificou o Impetrante em 19.05.2016 sobre a imputação da penalidade de 

suspensão do direito de dirigir por 01 (um) mês, em razão de o mesmo não 

ter apresentado defesa contra o Auto de Infração de Trânsito nº 

387128604 no Processo Administrativo nº 0270/2014/GCCNH/DETRAN/MT. 

Todavia, verifica-se que houve a tempestiva interposição de defesa (ID nº 

1102974), daí porque se constata a insubsistência da decisão final 

proferida no Processo Administrativo nº 0270/2014/GCCNH/DETRAN/MT, 

julgado à revelia. Ora, tendo o Impetrante apresentado a sua defesa, deve 

haver a análise da mesma, sob pena de se infringir os princípios basilares 

do contraditório e da ampla defesa, que também são assegurados na 

seara administrativa. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA 

AUTORIDADE COATORA - REJEITADA - APREENSÃO DE CNH SEM O 

DEVIDO PROCESSO LEGAL – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA 

DEFESA – REALIZAÇÃO DE CURSO DE RECICLAGEM – MATÉRIA NOVA, 

NÃO DISCUTIDA EM INSTANCIA INFERIOR - SENTENÇA RATIFICADA - 

RECURSO IMPROVIDO. Apesar do ente municipal ter aplicado a multa, o 

DETRAN possui competência delegada para cobrar as infrações de 

trânsito. O art 265 do Código de Transito Nacional dispõe que “as 

penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do 

documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da 

autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, 

assegurado ao infrator amplo direito de defesa.” O art. 515 do CPC dispõe 

que será devolvida ao Tribunal a apreciação de toda a matéria suscitada e 

discutida nos autos, sendo vedada a inclusão de matéria nova, que não 

tenha sido proposta na instância inferior”. (Ap 25209/2012, DR. 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/11/2012, Publicado no DJE 28/11/2012) – Destacamos. Daí porque se 

impõe a concessão da ordem. 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 se abstenha de criar 

óbices aos exercícios de direitos do Impetrante, mormente de obter outros 

documentos que se fizerem necessários, ao menos até o julgamento final 

do processo administrativo, 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, 11 de outubro de 2018. 
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1007898-82.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ADMF 

COMERCIO PRODUTOS TRATAMENTO DE AGUA E SERVICOS EIRELI ME – 

ME 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 do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo VW Amarok CD 4x4 SE, ano/modelo 2012/2013, placa 

OBF-3574, Chassi nº WV1DB42H6DA029420 de sua propriedade (ID nº 

403353), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no 

sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a nulidade 

das multas aplicadas e a retirada dos pontos da CNH da Impetrante. 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 1449535). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1542536), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré-constituída, a 

incompetência da justiça estadual e da decadência do Mandado de 

Segurança, 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 Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 
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arguida. 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. Da Incompetência da Justiça 

Estadual. Descabe a alegação da referida preliminar, tendo em vista que o 

objeto do presente mandamus gira em torno do ato administrativo que 

vinculou a exigência do pagamento das multas ao licenciamento do 

veículo, não a validade das multas. Assim, rejeito a preliminar arguida. Da 

Decadência do Mandado de Segurança. A autoridade coatora levantou a 

referida preliminar sob o fundamento de que as multas foram constituídas 

há vários anos, 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. 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 a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo VW Amarok CD 4x4 SE, ano/modelo 2012/2013, placa 

OBF-3574, Chassi nº WV1DB42H6DA029420 de sua propriedade (ID nº 

403353), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no 

sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a nulidade 

das multas aplicadas e a retirada dos pontos da CNH da Impetrante. 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 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 à Impetrante, entendo que não merece 

acolhimento. Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao 

caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o 

Mandado de Segurança, uma vez que a documentação carreada não 

atesta de forma clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao 

Autor, não cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE 

ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas 

pela autoridade coatora, como condição à obtenção do licenciamento de 

veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável 

pelo remédio heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para 

pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a 

competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei 
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Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à nulidade das 

multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, 

DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, 

Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 

9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018) – 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 EM PARTE 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 Amarok CD 4x4 SE, ano/modelo 2012/2013, placa 

OBF-3574, Chassi nº WV1DB42H6DA029420 de propriedade da 

Impetrante (ID nº 403353), 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, 11 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013379-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA EUSEBIO RIBAS (AUTOR(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1013379-26.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: LUCIA EUSEBIO RIBAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4355216). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 
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têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 
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anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 11 de Outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009719-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (IMPETRANTE)

ALEXANDRE CANTAGALLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1009719-24.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por SUL AMÉRICA 

SEGUROS COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra ato indigitado 

coator de lavra do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, objetivando a 

concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade tida 

por coatora que expeça o necessário para a baixa definitiva do veículo de 

placa JZB-9034 para fins de sucata, independentemente de nova vistoria 

ou diligencias, por se tratar de veículo irrecuperável. Foi determinada a 

intimação da parte Autora para acostar a documentação que instrui a 

inicial (ID nº 1592188), todavia, a parte interessada quedou-se inerte, 

deixando escoar o prazo in albis, fato que enseja a sua extinção, por 

negligência (ID nº 1853742). Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da inércia da Impetrante em dar 

prosseguimento no feito, resta evidente a aplicação do art. 485, III do 

CPC/2015, cujo ordenamento autoriza a extinção do processo sem a 

resolução do mérito, quando silente o Autor quanto ao prosseguimento do 

feito. Diante disso, é cabível a extinção do processo quando a parte 

intimada deixa de providenciar as diligências que lhe competia ou 

abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme art. 485, inciso III 

do CPC/2015. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, III do CPC/2015. Isento de custas. Intimem-se. 

Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012548-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

VALDOMIRO PEREIRA VIANA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012548-75.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por VALDOMIRO 

PEREIRA VIANA 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 

do ano 2016, relativo ao veículo marca/modelo Honda NXR 150 Bros ESD, 

placa NRK-3447, cor vermelha, RENAVAM nº 00309343542 de sua 

propriedade (ID nº 1632219), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja 

declarada a insubsistência das multas aplicadas. 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 1638071). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 1872105), alegando, em sede de preliminar, a 

ilegitimidade passiva, 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, 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 Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. 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 
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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 a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo Honda NXR 150 Bros ESD, placa NRK-3447, cor vermelha, 

RENAVAM nº 00309343542 de sua propriedade (ID nº 1632219), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a insubsistência das 

multas aplicadas. 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 à Impetrante, entendo que merece 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

1632229), denota-se que não houve a observância da dupla notificação 

sobre as multas/infrações aplicadas à 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 relativo ao veículo 

marca/modelo Honda NXR 150 Bros ESD, placa NRK-3447, cor vermelha, 

RENAVAM nº 00309343542 de propriedade do Impetrante (ID nº 1632219), 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização, bem como para declarar a insubsistência dos 

Autos de Infração referentes às multas as quais o Impetrante não foi 

duplamente notificado (ID nº 1632229), 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, 11 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003463-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à Ordem de Serviço 

001/2015-Gab, impulsiono o presente feito para intimar a Requerente 

SONY MOBILI COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA para, no prazo de 15 
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dias apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação. Cuiabá-MT., 

11/10/2018 Bernadeth Rita Sampaio Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025367-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS FC LTDA (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 EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025367-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:48:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS FC LTDA CPF/CNPJ Nº 

27.019.528/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1185220 2016 / 1254846 2017 / 

1559071 VALOR DA CAUSA: R$9.865,29 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 14 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 

249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses 

previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo 

correio. - Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada 

em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que 

couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos 

realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos 

efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. 

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições 

do Livro I da Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, 

de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos 

pelo executado. § 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o 

O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. 

LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004). § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025367-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS FC LTDA (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 EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025367-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:48:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS FC LTDA CPF/CNPJ Nº 

27.019.528/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1185220 2016 / 1254846 2017 / 

1559071 VALOR DA CAUSA: R$9.865,29 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 14 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 

249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses 

previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo 

correio. - Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada 

em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que 

couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos 

realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos 

efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. 

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições 

do Livro I da Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, 

de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos 

pelo executado. § 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o 

O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. 

LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004). § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 943546 Nr: 56618-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICEL S/A, AMERICEL S/A - CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Intimo as partes para que se manifestem acerca da decisão de fl. 201, no 

prazo legal de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 45937 Nr: 11163-71.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRAGENS SÃO JOSÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA (PROC. ESTADO) - OAB:2478/MT, MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA (PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para que apresente a CDA 1765/99, conforme a 

decisão de fls.113/114, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 295168 Nr: 11880-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO & LEAL LTDA - ME, EZEQUIAS 

JOSÉ CARVALHO, MARIA NAZARETH CORDEIRO LEAL CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B/ MT, FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA DE SOUZA 

SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B/ MT

 Intimo a parte exequente para que se manifeste acerca da decisão de fl. 

56, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 462661 Nr: 31171-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:PR - 37.880, ROGÉRIO SCHUSTER JUNIOR - OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Diante do exposto, julgo e declaro extintas as AÇÕES CAUTELARES sob 

códigos 462661 e 724206, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do 

NCPC.Revogo a liminar concedida às fls. 292/295 dos autos da ação 

cautelar sob código 462661, bem como as demais extensões concedidas 

no curso dos autos.Custas processuais recolhidas previamente.Quanto 

ao ônus da sucumbência, restou assente em alguns tribunais pátrios que 

a medida cautelar não comporta fixação de sucumbência autônoma, tendo 

em vista seu caráter instrumental, devendo na principal ser solucionado o 

tema, conforme revela, entre outros, o acórdão nos EIAC nº 

95.03.096551-9, Rel. Juiz Convocado MANOEL ÁLVARES, DJU de 

31.02.2002, p. 133.Esta sentença não está sujeita a reexame necessário 

porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do 

CPC .Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado. Em 

seguida, desapensem-se ambos os autos e arquivem-se, observando as 

formalidades devidas. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 724206 Nr: 19849-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:PR - 37.880, ROGÉRIO SCHUSTER JUNIOR - OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Diante do exposto, julgo e declaro extintas as AÇÕES CAUTELARES sob 

códigos 462661 e 724206, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do 

NCPC.Revogo a liminar concedida às fls. 292/295 dos autos da ação 

cautelar sob código 462661, bem como as demais extensões concedidas 

no curso dos autos.Custas processuais recolhidas previamente.Quanto 

ao ônus da sucumbência, restou assente em alguns tribunais pátrios que 

a medida cautelar não comporta fixação de sucumbência autônoma, tendo 

em vista seu caráter instrumental, devendo na principal ser solucionado o 

tema, conforme revela, entre outros, o acórdão nos EIAC nº 

95.03.096551-9, Rel. Juiz Convocado MANOEL ÁLVARES, DJU de 

31.02.2002, p. 133.Esta sentença não está sujeita a reexame necessário 

porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do 

CPC .Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado. Em 

seguida, desapensem-se ambos os autos e arquivem-se, observando as 
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formalidades devidas. P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016433-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHAN WILSON TAVARES (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016433-63.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: H. A. PIMENTA & CIA LTDA - 

EPP EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de 

Ação Declaratória e Anulatória de Débito Fiscal Com Pedido de 

Antecipação de Tutela de Urgência/Evidência proposta por H.A. Pimenta e 

Cia. Ltda. em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual objetiva a 

concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito 

tributário objeto da demanda, que o requerido libere a emissão de CND da 

Autora bem como se abstenha de ajuizar ação de Execução Fiscal. Aduz 

que recebeu as notificações de nº 216883/693/11/2016 e 

227055/57/27/2016 informando que estava obrigado ao recolhimento de 

FETHAB/FACS por ter comprado soja de produtor rural com diferimento. 

Alega que o requerido lançou em sua corrente fiscal valores devidos a 

qual denominou de “vencido”, no valor de R$2.015.085,09 (dois milhões e 

quinze mil e oitenta e cinco reais e nove centavos), bloqueando a sua 

CND. Requer a concessão da tutela de urgência para suspender a 

exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda, que o requerido libere 

a emissão de CND da Autora bem como se abstenha de ajuizar ação de 

Execução Fiscal. No mérito, pugna pela procedência da ação. Instrui a 

inicial com documentos. No id nº 14185080 a parte autora adita o pedido 

inicial no sentido de acrescentar ao pedido de tutela para que seja sustado 

o protesto da CDA 2018463. Por despacho de id nº 14415870 foi 

postergada a análise da tutela de urgência para momento posterior à 

justificação prévia da parte requerida, ocasião em que foi devidamente 

apresentada como se vê no id nº 14881784. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. 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 autor, não vislumbro a presença da 

probabilidade do direito alegado e necessário à concessão da tutela de 

urgência. Em que pese o longo arrazoado posto pela autora na petição 

inicial, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendimento 

firmando no sentido de considerar legítima a cobrança das contribuições 

questionadas quando o remetente das mercadorias for optante do 

diferimento, inclusive nas operações destinadas à exportação. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERE A SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB NAS OPERAÇÕES DE 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRA – MANUTENÇÃO - PREVISÃO DISPOSTA NOS 

ARTIGOS 7º-F E 8º DA LEI ESTADUAL Nº 7.263/2000 – EMPRESA QUE 

POSSUI O BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO – AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE POSSIBILIDADE DE LESÃO 

GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Em razão 

da previsão legal estadual de que o pagamento da contribuição ao 

FETHAB é condição para manutenção do recolhimento do ICMS pelo 

diferimento, ainda que nas operações de exportação não haja incidência 

do imposto, a decisão singular deve ser mantida até a necessária 

instrução processual.” (AI 146548/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado 

no DJE 12/05/2015) Com efeito, é inquestionável que o FETHAB e o FACS 

não possuem natureza tributária nem compulsória, somente sendo exigível 

em face do contribuinte que optar pelo benefício do diferimento. Em outras 

palavras, o ente público oferece um bônus ao contribuinte, consistente no 

diferimento do recolhimento do imposto, instituindo um ônus 

correspondente para usufruto desta benesse, ou seja, o recolhimento da 

contribuição. Portanto, se o contribuinte é optante pelo diferimento, o 

recolhimento da obrigação deixa de ser facultativo e passa a ser 

obrigatória, porquanto previsto em lei vigente e eficaz. Nesse ponto, 

ressalto que quando se fala que o recolhimento do FETHAB e FACS 

constituem uma “faculdade” conferida ao contribuinte, tal faculdade 

consiste em optar ou não pelo regime de diferimento, e não em deixar de 

recolher a contribuição caso opte por tal regime, caso em que a 

contribuição passa a ser considerada como uma condição adicional para a 

fruição do diferimento, a teor do disposto no art. 8º, inciso II, da Lei 

Estadual nº 7.263/2000. A propósito do tema: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

CONTRIBUIÇÃO FETHAB – RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA OS 

CONTRIBUINTES ABRIGADOS PELO DIFERIMENTO DO ICMS - MEDIDA 

CAUTELAR - FUNGIBILIDADE PREVISTA PELO ART. 273, §7º, DO CPC – 

REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO. Constatado que a 

pretensão liminar reveste-se de natureza nitidamente cautelar em virtude 

da aplicação do princípio da fungibilidade, autorizada pela norma expressa 

contida no artigo 273, § 7º, do Código de Processo Civil, o pedido liminar 

deve ser analisado sob o prisma dos requisitos exigidos nas medidas 

cautelares, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora, cuja 

presença impõe o deferimento da medida. O pagamento das contribuições 

destinadas ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, instituída pela 

Lei Ordinária Estadual nº. 7.263/2000 é compulsório tão-somente para os 

contribuintes abrigados pelo diferimento do ICMS.” (AI 29592/2012, DRA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/09/2012, Publicado no DJE 25/09/2012) Em assim 

sendo, considerando que as operações que deram origem à cobrança 

decorreram de operações realizadas sob o regime de diferimento, que não 

se descaracteriza pelo descumprimento de eventuais obrigações 

acessórias pelo remetente, prima facie, tem-se como legítima a cobrança. 

In casu, apesar de não haver uma norma tributária impositiva, há a norma, 

de adesão facultativa, que estabelece a relação contributiva entre o 

contribuinte e o fisco e há a norma de substituição, que, mais 

precisamente, apenas estabelece uma relação de mera colaboração entre 

a parte autora e o fisco, atribuindo-lhe o dever de recolher a contribuição 

em lugar do contribuinte. No que tange à possibilidade de imposição da 

cobrança das contribuições questionadas em face do substituto tributário, 

tenho que a prática, não encontra óbice na legislação, pois em sendo a 

contribuição devida em razão do diferimento relativo à operação principal, 

da qual o substituto tributário participa, inclusive usufruindo do benefício 

do diferimento, nada obsta que lhe seja imposto o dever de arcar com o 

ônus da contribuição relativa à obrigação decorrente da relação jurídica 

subjacente. Importante registrar, ainda, no que diz respeito à necessidade 

de se destacar nas notas fiscais que se trata de produto sob diferimento 

(FETHAB), conforme o artigo 13 do Decreto 1261/2000: “Art. 13 Nas 

operações com soja, fica atribuída ao adquirente que receber o produto 

com diferimento do ICMS, a condição de substituto do seu remetente, para 

retenção e recolhimento das contribuições de que tratam o artigo anterior.” 

(Nova redação dada pelo Dec. 8.157/06). Em face desse contexto, não 

vislumbro, neste momento de análise perfunctória dos autos, a existência 

da probabilidade do direito alegado, necessária à concessão da tutela de 

urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil). ISTO POSTO, e com 

base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos 

do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado 

para o fim de suspender a exigibilidade da CDA nº 2018463 bem como do 

protesto da mencionada CDA e que o requerido se abstenha de ajuizar 

ação de Execução Fiscal e fornecer certidão de regularidade fiscal. 

Providencie-se a citação do requerido, para querendo, apresentar a sua 

defesa no prazo legal. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1031613-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FARIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

AMBEV S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA
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1031613-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AMBEV S.A. REQUERIDO: 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Ordinária 

Com Pedido de Concessão de Tutela Cautelar de Urgência ajuizada por 

Ambev S/A em face do Estado de Mato Grosso. 2. Compulsando os autos, 

verifico a falta do recolhimento das custas processuais. 3. Assim, com 

fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias 

para que o requerente comprove o pagamento das custas processuais, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 

321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016433-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHAN WILSON TAVARES (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016433-63.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: H. A. PIMENTA & CIA LTDA - 

EPP EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de 

Ação Declaratória e Anulatória de Débito Fiscal Com Pedido de 

Antecipação de Tutela de Urgência/Evidência proposta por H.A. Pimenta e 

Cia. Ltda. em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual objetiva a 

concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito 

tributário objeto da demanda, que o requerido libere a emissão de CND da 

Autora bem como se abstenha de ajuizar ação de Execução Fiscal. Aduz 

que recebeu as notificações de nº 216883/693/11/2016 e 

227055/57/27/2016 informando que estava obrigado ao recolhimento de 

FETHAB/FACS por ter comprado soja de produtor rural com diferimento. 

Alega que o requerido lançou em sua corrente fiscal valores devidos a 

qual denominou de “vencido”, no valor de R$2.015.085,09 (dois milhões e 

quinze mil e oitenta e cinco reais e nove centavos), bloqueando a sua 

CND. Requer a concessão da tutela de urgência para suspender a 

exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda, que o requerido libere 

a emissão de CND da Autora bem como se abstenha de ajuizar ação de 

Execução Fiscal. No mérito, pugna pela procedência da ação. Instrui a 

inicial com documentos. No id nº 14185080 a parte autora adita o pedido 

inicial no sentido de acrescentar ao pedido de tutela para que seja sustado 

o protesto da CDA 2018463. Por despacho de id nº 14415870 foi 

postergada a análise da tutela de urgência para momento posterior à 

justificação prévia da parte requerida, ocasião em que foi devidamente 

apresentada como se vê no id nº 14881784. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. 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 autor, não vislumbro a presença da 

probabilidade do direito alegado e necessário à concessão da tutela de 

urgência. Em que pese o longo arrazoado posto pela autora na petição 

inicial, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendimento 

firmando no sentido de considerar legítima a cobrança das contribuições 

questionadas quando o remetente das mercadorias for optante do 

diferimento, inclusive nas operações destinadas à exportação. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERE A SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB NAS OPERAÇÕES DE 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRA – MANUTENÇÃO - PREVISÃO DISPOSTA NOS 

ARTIGOS 7º-F E 8º DA LEI ESTADUAL Nº 7.263/2000 – EMPRESA QUE 

POSSUI O BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO – AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE POSSIBILIDADE DE LESÃO 

GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Em razão 

da previsão legal estadual de que o pagamento da contribuição ao 

FETHAB é condição para manutenção do recolhimento do ICMS pelo 

diferimento, ainda que nas operações de exportação não haja incidência 

do imposto, a decisão singular deve ser mantida até a necessária 

instrução processual.” (AI 146548/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado 

no DJE 12/05/2015) Com efeito, é inquestionável que o FETHAB e o FACS 

não possuem natureza tributária nem compulsória, somente sendo exigível 

em face do contribuinte que optar pelo benefício do diferimento. Em outras 

palavras, o ente público oferece um bônus ao contribuinte, consistente no 

diferimento do recolhimento do imposto, instituindo um ônus 

correspondente para usufruto desta benesse, ou seja, o recolhimento da 

contribuição. Portanto, se o contribuinte é optante pelo diferimento, o 

recolhimento da obrigação deixa de ser facultativo e passa a ser 

obrigatória, porquanto previsto em lei vigente e eficaz. Nesse ponto, 

ressalto que quando se fala que o recolhimento do FETHAB e FACS 

constituem uma “faculdade” conferida ao contribuinte, tal faculdade 

consiste em optar ou não pelo regime de diferimento, e não em deixar de 

recolher a contribuição caso opte por tal regime, caso em que a 

contribuição passa a ser considerada como uma condição adicional para a 

fruição do diferimento, a teor do disposto no art. 8º, inciso II, da Lei 

Estadual nº 7.263/2000. A propósito do tema: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

CONTRIBUIÇÃO FETHAB – RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA OS 

CONTRIBUINTES ABRIGADOS PELO DIFERIMENTO DO ICMS - MEDIDA 

CAUTELAR - FUNGIBILIDADE PREVISTA PELO ART. 273, §7º, DO CPC – 

REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO. Constatado que a 

pretensão liminar reveste-se de natureza nitidamente cautelar em virtude 

da aplicação do princípio da fungibilidade, autorizada pela norma expressa 

contida no artigo 273, § 7º, do Código de Processo Civil, o pedido liminar 

deve ser analisado sob o prisma dos requisitos exigidos nas medidas 

cautelares, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora, cuja 

presença impõe o deferimento da medida. O pagamento das contribuições 

destinadas ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, instituída pela 

Lei Ordinária Estadual nº. 7.263/2000 é compulsório tão-somente para os 

contribuintes abrigados pelo diferimento do ICMS.” (AI 29592/2012, DRA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/09/2012, Publicado no DJE 25/09/2012) Em assim 

sendo, considerando que as operações que deram origem à cobrança 

decorreram de operações realizadas sob o regime de diferimento, que não 

se descaracteriza pelo descumprimento de eventuais obrigações 

acessórias pelo remetente, prima facie, tem-se como legítima a cobrança. 

In casu, apesar de não haver uma norma tributária impositiva, há a norma, 

de adesão facultativa, que estabelece a relação contributiva entre o 

contribuinte e o fisco e há a norma de substituição, que, mais 

precisamente, apenas estabelece uma relação de mera colaboração entre 

a parte autora e o fisco, atribuindo-lhe o dever de recolher a contribuição 

em lugar do contribuinte. No que tange à possibilidade de imposição da 

cobrança das contribuições questionadas em face do substituto tributário, 

tenho que a prática, não encontra óbice na legislação, pois em sendo a 

contribuição devida em razão do diferimento relativo à operação principal, 

da qual o substituto tributário participa, inclusive usufruindo do benefício 

do diferimento, nada obsta que lhe seja imposto o dever de arcar com o 

ônus da contribuição relativa à obrigação decorrente da relação jurídica 

subjacente. Importante registrar, ainda, no que diz respeito à necessidade 

de se destacar nas notas fiscais que se trata de produto sob diferimento 

(FETHAB), conforme o artigo 13 do Decreto 1261/2000: “Art. 13 Nas 

operações com soja, fica atribuída ao adquirente que receber o produto 

com diferimento do ICMS, a condição de substituto do seu remetente, para 

retenção e recolhimento das contribuições de que tratam o artigo anterior.” 

(Nova redação dada pelo Dec. 8.157/06). Em face desse contexto, não 

vislumbro, neste momento de análise perfunctória dos autos, a existência 

da probabilidade do direito alegado, necessária à concessão da tutela de 

urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil). ISTO POSTO, e com 

base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos 

do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado 

para o fim de suspender a exigibilidade da CDA nº 2018463 bem como do 

protesto da mencionada CDA e que o requerido se abstenha de ajuizar 

ação de Execução Fiscal e fornecer certidão de regularidade fiscal. 

Providencie-se a citação do requerido, para querendo, apresentar a sua 

defesa no prazo legal. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001799-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (AUTOR(A))

PAULO RAMIZ LASMAR (ADVOGADO(A))
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BRUNO LEMOS GUERRA (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001799-96.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal Com Pedido Liminar ajuizada 

por MRV Engenharia e Participações S/A em face do Estado de Mato 

Grosso, que veio redistribuído da 5ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Cuiabá. 2. Compulsando os autos, verifico que a liminar foi 

indeferida, conforme a decisão de id nº 507121. 3. No id nº 686730, a 

parte requerente informa o depósito judicial na integralidade do débito, qual 

seja, R$65.818,28 (sessenta e cinco mil e oitocentos e dezoito reais e 

vinte e oito centavos)objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito 

fiscal, contudo, no petitório de id nº 14105583, a própria autora salienta 

que o requerido interpôs Executivo Fiscal (1014440-19.2016.8.11.0041) 

que se originou do débito em discussão no presente feito, cujo montante é 

de R$79.299,17 (setenta e nove mil e duzentos e noventa e nove reais e 

dezessete centavos), ou seja, superior a monta depositada. 4. Assim, 

oportunizo a parte autora para que no prazo de 30 (trinta) dias, 

complemente o valor do depósito judicial ou requeira o que entender de 

direito. 5. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 11 de outubro de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031795-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA
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1031795-71.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: V. B. 

VENDRAMIN EIRELI - EPP ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: Estado do Mato 

Grosso/Procuradoria Geral Vistos etc. Verifico que trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo Multa c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela movida por V.B. Vendramim Eirelli em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que visa suspender a exigibilidade do crédito da multa inscrito na 

dívida ativa referente ao processo administrativo nº 122142/2017 e 

suspensão do protesto, cuja natureza do Auto de Infração é da Secretaria 

de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Insta ressaltar que a Vara 

Especializada do Meio Ambiente tem a seguinte competência, conforme 

Resolução nº. 023/2013/TP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao 

meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos 

executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente”. Assim sendo, 

declaro a incompetência deste Juízo para o processamento e julgamento 

da presente ação, devendo o Sr. Gestor Judiciário materializar o presente 

feito e encaminhar ao mencionado Juízo procedendo-se as devidas 

baixas, inclusive na distribuição, remetendo-se os autos àquela Vara. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá,11 de outubro de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004320-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CETELEM S.A. (AUTOR(A))

CARLOS EDUARDO GOMES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA
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1004320-14.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CETELEM S.A. RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Nulidade de Ato Administrativo Com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por Banco Cetelem S/A em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

na qual objetiva a concessão da tutela de urgência para suspender a 

exigibilidade do crédito tributário da CDA em discussão. Aduz que em 

agosto de 2008 recebeu notificação da reclamação nº 0108-008.840-8, 

sendo que não houve conciliação entre as partes na audiência, tendo por 

fim negado provimento ao processo administrativo. Alega que a penalidade 

administrativa aplicada pelo Procon é ilegal. Requer, a concessão da tutela 

de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário da CDA em 

discussão. No mérito, pugna pela procedência da ação. Instrui a inicial com 

documentos. Por despacho de id nº 1598253 o Juízo da 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública declinou a competência para o Juízo da 

Vara Especializada de Execução Fiscal, sendo que foi distribuído para o 

Gabinete I, cuja competência é de executivos municipais. Ato contínuo, foi 

declarada a incompetência daquele gabinete e declinada a competência 

para este Juízo, conforme decisão de id nº 15806166. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Tratando-se de medida destinada à 

suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se 

as regras do art. 151, do Código Tributário nacional, in verbis: “Art. 151 – 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II – o depósito 

do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, nos termos 

das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento.” (grifo nosso) No caso, devem ser 

analisadas as hipóteses previstas nos incisos II e V, do supracitado artigo. 

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do 

CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao 

devedor, contra qual o credor não pode se opor. Cumpre salientar que tal 

depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa 

justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja 

promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do 

devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada 

procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido. 

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151do CTN, não 

se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 

Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 

suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido. No 

caso em exame, verifica-se que o requerente ofereceu seguro garantia (id 

nº 15077013), no entanto, somente o depósito integral e em dinheiro 

suspende a exigibilidade do crédito tributário. O E. Tribunal de justiça do 

Estado de Mato Grosso já possui entendimento nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – ART. 151 DO CTN – CAUÇÃO DE BEM MÓVEL – 

IMPOSSIBILIDADE (PRECEDENTES DO STJ) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – 

DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NOVENTENA – 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme já disposto no decisum combatido, é 

firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, para que seja suspensa a 

exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua 

integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN 

e a inteligência da Súmula 112/STJ. (AgRg no AREsp 354.521/GO, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, 

DJe 12/09/2013) Aplica-se o princípio da noventa àquelas hipóteses 

descritas no 150, III, "c", da CF, que consiste em observar o referido prazo 

para cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”. (AI 135634/2013, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/05/2014, Publicado no DJE 28/05/2014). Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a 

concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, 
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quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, 

faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Analisando os argumentos despendidos 

pelo requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não 

vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do 

direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a 

concessão da medida de urgência. Conclui-se então que a suspensão da 

exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 

151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do 

direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem 

patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que 

não se verifica nestes autos. ISTO POSTO, e com base nas alegações 

acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, 

INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de 

suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda. 

Providencie-se a citação e intimação do requerido, para querendo, 

apresentar a sua defesa no prazo legal. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030207-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

MARCOS PALOSCHI LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

LUIS CARLOS CABRAL FINOTO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1030207-29.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCOS PALOSCHI LOPES RÉU: 

LUIS CARLOS CABRAL FINOTO e outros (2) Vistos, etc. Marcos Paloschi 

Lopes, qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, em 

face Estado de Mato Grosso e Outros, visando a concessão de tutela 

para suspensão do protesto das CDA’s objeto da discussão, que seja 

feita a transferência de propriedade do veículo ao requerido Luis Carlos 

Cabral Finoto bem como para que o Estado de Mato Grosso e o 

DETRAN-MT transfiram todo ônus que recair sobre o veículo em voga ao 

réu Luis Carlos Cabral Finoto. Afirma ser proprietário do veículo GM Vectra 

Sedan Elegance, ano/modelo 2007/2007, Renavam 917054784, placa 

KAU-9654, sendo que na data de 08.10.2012 vendeu o mencionado 

veículo ao requerido Luis Carlos Cabral Finoto, estando a autorização de 

transferência preenchida, porém o citado requerido não efetuou a 

transferência. Alega que em 09.08.2018 foi surpreendido com notificação 

de protesto do 2º Ofício de Nova Mutum-MT, no valor de R$8.402,52 (oito 

mil e quatrocentos e dois reais e cinquenta e dois centavos) referente a 

CDA nº 201731044, cujos débitos são oriundos de IPVA do ano de 2013 a 

2018. No mérito requer a procedência da presente ação. Por meio da 

decisão de id nº 14213112 fora determinado para que a parte autora 

acostasse ao feito a CDA que ensejou a lide, o que foi cumprido por meio 

do petitório de id nº 15731167, oportunidade em que informou que houve 

protesto de nova CDA, qual seja, de nº 2018712168, no valor de 

R$1.030,71 (um mil e trinta reais e setenta e um centavos). Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que 

a parte autora almeja a concessão liminar da tutela provisória de urgência, 

eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um 

dano irreparável ou de difícil reparação e que para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e §§, 

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. (...)”. In casu, 

constata-se a probabilidade do direito da parte autora, a qual está 

consubstanciada na Autorização Para Transferência de Propriedade de 

Veículo, devidamente assinada e com firma reconhecida em Cartório, 

como se vê no id nº 15303029, o que viabiliza o deferimento da medida de 

urgência postulada pela parte, se não vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 

IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. 

Demonstrada a transferência do veículo, os débitos referentes ao IPVA, 

posteriores à alienação, não são de responsabilidade do executado, 

pouco importando a ausência de comunicação ao órgão de trânsito 

competente. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA.” (Apelação Cível 

Nº 70052121407, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 12/12/2012). O perigo de 

dano ou o resultado útil do processo configura-se no próprio protesto, que 

por si só acarreta prejuízos de difícil reparação. Portanto, cabível e 

possível a concessão liminar de tutela provisória de urgência, a fim de 

suspender o protesto do caso ora analisado. Registro, por fim, que a 

concessão da tutela de urgência em questão não trará prejuízos às 

partes, eis que em caso de improcedência da presente demanda, os títulos 

poderão ser novamente protestados. No que concerne ao pleito tutelar 

que almeja seja realizada a transferência de propriedade do veículo ao 

requerido Luis Carlos Cabral Finoto bem como para que o Estado de Mato 

Grosso e o DETRAN-MT transfiram todo ônus que recair sobre o veículo 

em voga ao réu Luis Carlos Cabral Finoto, tenho que o mesmo se 

confunde o mérito da lide, razão pela qual será apreciado em momento 

oportuno. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma 

vez presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO PARCIALMENTE O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de sustar o efeito do 

protesto nº 61477, no valor de R$8.402,52 (oiti mil e quatrocentos e dois 

reais e cinquenta e dois centavos), do Cartório do 2º Ofício de Nova 

Mutum-MT, até ulterior deliberação. Expeça-se o necessário. Com fulcro 

no artigo 4ª da Lei 1060/50 e no capitulo 2.14.8 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), concedo a requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita até que se prove o contrário. Ressalto o 

dever moral da parte requerente em noticiar imediatamente a este juízo a 

cessação da condição de hipossuficiência, sob pena do pagamento de até 

o décuplo das custas judiciais, caso silencie a verdade. Com relação ao 

protesto da CDA nº 201812168, necessário se faz que a parte requerente 

traga aos autos o título do protesto, uma vez que na pesquisa indexada no 

id nº 15731171, não informa a origem do débito e nem sequer a o credor. 

Providencie-se a citação e intimação da parte requerida, para querendo, 

apresentar a sua defesa no prazo legal. Após o prazo, retornem os autos 

conclusos. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 11 de outubro de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000399-02.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ODENIL DO CARMO DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35097 Nr: 2040-27.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTHELO ANTONIO RODRIGUES PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OTHELO ANTONIO RODRIGUES PALMA, 

Cpf: 29335922153, 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: 03/07/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de OTHELO ANTONIO RODRIGUES 

PALMA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

2017/1423679, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1423679/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/06/2017

 - Valor Total: R$ 3.033,76 - Valor Atualizado: R$ 3.033,76 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Cite-se o(a) Executado(a) para pagar o 

débito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º, da Lei nº 6.830/80), ou garantir 

a execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.2. Caso não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo desde logo à avaliação, cujo valor 

deverá constar do auto de penhora.3. Garantido o Juízo, o Executado 

poderá, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16 da mesma Lei), oferecer 

embargos.4. Retifique-se a capa dos autos para constar o nome do 

executado.5. Cumpra-se, expedindo-se 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, Isabela Victor Braun, 

digitei.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26783 Nr: 1264-95.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Fabiano Martins de 

Campos -Procurador Fiscal do Municipio - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGÊNCIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

11.785, KASSIA RABELO SILVA - OAB:16874, RONIMARCIO NAVES - 

OAB:OAB/MT 6228

 Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para intimar o advogado 

Cleberson dos Santos Silva-OAB/MT 24.712-O, retirar junto a Secretaria a 

Petição de Embargos à Execução para serem distribuídas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29003 Nr: 991-82.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária dos Vinhedos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte a parte executada que foi 

efetuado o cancelamento do protesto por parte da Procuradoria Geral do 

Estado, devendo o executado comparecer ao Cartório do 4º Ofício de 

Cuiabá, para recolhimento dos emolumentos de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32259 Nr: 64-82.2017.811.0082

 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: Manoel Gomes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BONIFACIO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FULVIA SOARES DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 6.954

 Certifico e dou fé que o presente auto foi cadastrado no sistema do 

CEJUSC Ambiental, tendo recebido o código de n° 197595. Certifico ainda, 

que foi designada audiência de conciliação para o dia 29.10.2018 às 

09h30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25880 Nr: 614-48.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo (fls. 

40/42), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado, pagas as custas, após as anotações de estilo, 

arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33648 Nr: 1023-53.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piran Participações e Investimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMMOUD ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:773, Samir Hammoud - OAB:5265

 Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pelo exequente, requerendo a penhora de 

quantia eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras 

do executado, por meio do sistema on line – Bacen-Jud.

A penhora, de acordo com o art. 835, do Código de Processo Civil, traz em 

sua ordem de preferência o dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, como critério para satisfação do 

crédito. No mesmo sentido, disciplina o art. 11, inciso I, da Lei n. 6.830, de 

22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida 

ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.

O art. 837, do CPC, ao possibilitar a requisição, por meio eletrônico, 
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informações sobre os ativos do executado e ainda determinar a 

indisponibilidade de valores, facilita a constrição, tornando o processo 

executivo mais eficaz.

 O novo dispositivo legal deve ser utilizado de imediato, desobrigando o 

exequente de exaurir todos os meios de penhora de bens para satisfação 

de seu crédito. Logo, a penhora via Bacen Jud é perfeitamente possível.

 Ademais, verifica-se que, em consonância com o art. 8º da Lei n. 

8630/1980, o executado foi devidamente citado (fl. 07-v).

Pelo exposto, com fundamento no art. 837, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido retro, por conseguinte, DETERMINO a expedição de ofício 

ao Banco Central do Brasil, pelo sistema Bacen Jud, determinando o 

bloqueio on line da quantia de R$9.919,86 (nove mil novecentos e 

dezenove reais e oitenta e seis centavos), que eventualmente for 

encontrada em contas bancárias pertencentes aos executados PIRAN 

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 07.931.446/0001-89.

Realizado o bloqueio do numerário, lavre-se a penhora e depósito. Após, 

intime-se o executado para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 

30 (trinta) dias.

Em caso negativo, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28133 Nr: 391-61.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Hernandes Merighi 

Preza - OAB:4963-E/MT, Gian Carlo Leão Preza - OAB:8431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:OAB/MT 905-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24272 Nr: 710-97.2014.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DE LOURDES FERNANDES 

GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:644

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33434 Nr: 905-77.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CORSO MARTINS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970, JULIANA GOMES TAKAYAMA - OAB:14119/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando que o Perito já apresentou os esclarecimentos acerca da 

proposta por ele apresentada (fls. 104/107), INTIMEM-SE as partes para 

ciência e manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e façam-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25937 Nr: 663-89.2015.811.0082

 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: MOACIR SONZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE BASE FLORESTAL DA 

SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de 

Justiça, requerendo que for de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

2. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se os autos 

observando-se as formalidades legais.

3. Cumpra-se.

 Cuiabá, 28 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23522 Nr: 12-91.2014.811.0082

 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: RICARDO EMANUEL CASTRO, CLELIA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino Silva - OAB:5239, 

GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e em consonância com o parecer da representante do 

Ministério Público Estadual (fls. 578/585), JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, confirmando a tutela 

provisória concedida às fls. 488/489, por conseguinte, DETERMINO ao 

requerido que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 

7.692/2002, notadamente em relação ao pedido efetivado pelos 

requerentes no Processo Administrativo n. 583112/2011 (Procedimento n. 

9282/2014 – PEF), inclusive priorizando a análise de quaisquer 

procedimentos que antecedam a sua análise, sem prejuízo do 

preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.Com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito.CONDENO o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), nos termos do §§2º e 8º, do art. 85, do Código de Processo 

Civil.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 
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(quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do 

Código de Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá, 15 de agosto de 2018.Rodrigo 

Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22417 Nr: 1283-09.2012.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, IGREJA 

ASSEMBLEIA DE DEUS DO BAIRRO PARAÍSO I, ARQUIDIOCESE DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Pacher - 

OAB:14.421/MT, Geraldo Umbelino Neto - OAB:10.209, MAURY 

BORGES DA SILVA - OAB:10.129, Patricia Cavalcanti de 

Albuquerque - Procuradora Municipal - OAB:7.892

 Considerando que o autor já apresentou alegações finais às fls. 437/440, 

determino a intimação das partes requeridas para que apresente no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37224 Nr: 3430-32.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Julia Muller de Abreu Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO JULIO TOMAZ- 

PROC. DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ROESE ZERWES - 

OAB:6176, Daniel Muller de Abreu lima - OAB:6.177, Sergio 

Henrique de Barros Maciel El Hage - OAB:MT 5703

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

8.635,75 (oito mil e seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$4.492,21(quatro mil e 

quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 4.143,54(quatro mil e cento e 

quarenta e três reais e cinquenta 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.: 30590 Nr: 2063-07.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Doriane J. Psendziuk 

Carvalho - OAB:MT 5262

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28306 Nr: 508-52.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Rebelo dos Santos - 

OAB:14967

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25729 Nr: 496-72.2015.811.0082

 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: ROGER FOSCH PAPPEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE 

BASE FLORESTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE 

MATO GROSSO SBF-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANA GORETE ROQUE SAGIN - 

OAB:10486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça, 

requerendo o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 131751 Nr: 17107-70.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15 (QUINZE)

Intimando:Renata Rodrigues dos Santos, Cpf: 73151297153, Rg: 4079681 
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SSP GO 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, Endereço: Rua Azelia Marmoré de Melo, 

370, Apto. 41 - Edif. Rembrante, Bairro: Araés, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CIÊNCIA DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DE FL. 

183-184, BEM COMO INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PENA DE 

MULTA (VALOR ATUALIZADO EM 09/10/2018 - R$ 872,08 [OITOCENTOS 

E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS]), NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, SOB PENA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

Resumo da inicial:Vistos etc.

Cumpra-se como requerido pelo representante do Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às URGENTES providências.

Decisão/Despacho:FOLHA 183-184: "Vistos etc.

RENATA RODRIGUES DOS SANTOS, já qualificada nos autos, foi 

condenada à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão em regime aberto, conforme se vislumbra no acórdão 

de fls. 146/159.

Através de petitório de fls. 164/169 a defesa da reeducanda requereu que 

fosse deferido em seu favor o indulto na forma prevista no Decreto nº 

7.648/2011, por atender as exigências traçadas, decretando-se a 

extinção da punibilidade e que fosse aplicada para fins de cômputo da 

pena remanescente a redução prevista no indulto os dias remidos de 

trabalho e, após o seu cumprimento, que fosse julgada extinta a 

punibilidade.

O representante do Parquet na cota de fls. 176/178, com fundamento no 

artigo 1º, inciso I do Decreto Presidencial nº 7.648/2011 e no artigo 107, 

inciso II do Código Penal, manifestou-se favorável à concessão do indulto 

para a ora sentenciada, decretando extinta a punibilidade, com o 

conseqüente arquivamento dos autos.

Requereu ainda, o encaminhamento dos autos ao Conselho Penitenciário 

para o devido parecer e no tocante a pena de multa, que fosse elaborado 

cálculo de liquidação de pena e após, que se procedesse à notificação da 

sentenciada para efetuar o pagamento, sob pena de inscrição do valor em 

dívida ativa.

Remetido os autos ao Conselho Penitenciário, este na pessoa da 

Conselheira Relatora opinou pela concessão (fls. 179, 181/182).

É o que cabe relatar. FUNDAMENTO e DECIDO.

O indulto é um benefício cuja aplicação insere-se no exercício do poder 

discricionário de clemência outorgado ao Presidente da República, pelo art. 

84, XII, da Constituição da República, como medida de política criminal à 

disposição deste, no desiderato de reinserção dos apenados que a ele 

façam jus, pelo cumprimento dos requisitos eventualmente estabelecidos.

Reza o artigo 1º, inciso I do Decreto nº 7.648 de 21 de dezembro de 2011 

o que abaixo segue, verbis:

“Art. 1º - É concedido indulto às pessoas, nacionais e estrangeiras:

I – condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não 

substituída por restritivas de direitos ou multa e não beneficiadas com a 

suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2011, tenham 

cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se 

reincidentes;”

Da análise do presente PEP, constata-se que a sentenciada não é 

reincidente, já tendo cumprido mais de 1/3 da pena imposta, qual seja, 02 

(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por outro norte, não se observa nos presentes autos, aplicação de 

sanção cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados 

retroativamente à publicação do Decreto nº 7.648 de 21/12/2011, desse 

modo se vê preenchido o requisito subjetivo constante do artigo 4º do 

Decreto acima mencionado.

Ex positis, CONCEDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º, INCISO I DO 

DECRETO PRESIDENCIAL Nº 7.648/211 INDULTO em favor da reeducanda 

RENATA RODRIGUES DOS SANTOS e por via de conseqüência JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE a teor do que prescreve o artigo 107, II do 

Código Penal.

Entrementes, a reeducanda não adimpliu a pena de multa até a presente 

data.

Desta feita, intime-se a reeducanda para que venha em Juízo quitar a pena 

de multa imposta ou que forneça seu número perante o Cadastro de 

Pessoa Física (CPF), no prazo de 10 (dez) dias.

P. I. C."

Nome do Servidor (digitador):GÉLISON NUNES DE SOUZA - MATRICULA 

36909

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 91164 Nr: 10335-62.2006.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER ANDRADE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 1. Inicialmente, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser 

executada e, diante das 05 guias juntadas aos autos (fls. 02, 173, 327 e 

363), tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de 

se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, 

com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas 

impostas ao recuperando, as quais totalizam 26 anos, 09 meses e 02 dias 

de reclusão.

2. Ademais, analisando os elementos supra, verifica-se que até a data da 

juntada da última guia (fl. 363) o apenado cumpriu 06 anos, 11 meses e 12 

dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 19 anos, 09 meses e 19 dias de 

reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, 

“a”, do Código Penal, fixo o REGIME FECHADO para o cumprimento da 

reprimenda.

3. Fixo o dia 13.03.2017 (ultima prisão) como data-base para a concessão 

de eventuais benefícios.

4. Outrossim, verifico que à fl. 394 foi elaborado cálculo atualizado com os 

dados supramencionados.

5. As partes deram ciência do cálculo (fls. 395 e 397).

6. Por fim, tendo em vista que o recuperando atingirá o requisito objetivo 

para progressão regimental apenas em 30.06.2020, incluo o código dos 

autos na planilha de controle de progressões criada por este Juízo e 

determino o retorno dos autos ao cartório, a fim de que se aguarde o 

cumprimento da pena.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 82725 Nr: 6941-76.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FRANCISCO DOS REIS RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Vistos, etc.

Em face da reentrada do PEP nesta Comarca, dê-se vistas à defesa para 

manifestar acerca do cálculo elaborado às fls. 437.

Após, volvam-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 37914 Nr: 2826-12.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Vistos etc.

Cuida-se de processo executivo de pena do reeducando Paulo Ferreira 

dos Santos.

Instado a se manifestar, o representante ministerial requereu seja 

declarada a extinção da pena do penitente, devido ao seu integral 

cumprimento (fls. 429).

É o breve relatório. Decido.

O art. 66 da Lei de execuções Penais prevê, dentre as competências do 

Juízo de Execução Penal, a de declarar a extinção da punibilidade e, 

consequentemente, declarar a extinção da pena, pelo seu cumprimento.

Extrai-se do cálculo de liquidação de pena, de fls. 428, que o reeducando 

deu início ao cumprimento da pena em 03/07/2000, cumprindo-a 

integralmente em 29/05/2014, eis que compareceu mensalmente em juízo 

para o cumprimento das condições impostas no regime aberto. Assim 

sendo, em consonância com o parecer do Ministério Público, tenho que a 
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pena imposta ao recuperando, nestes autos, já foi cumprida integralmente.

Ante o exposto, em razão do cumprimento integral da pena imposta, do 

presente executivo de pena, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

penitente, em relação às Guia constante neste executivo, para todos os 

fins de direito.

Havendo pena de multa, intime-se o penitente para que efetue o 

pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de lançamento em dívida 

ativa.

Transcorrido o prazo e, não havendo pagamento, remetam-se cópias dos 

autos à Fazenda Pública Estadual, para as providências cabíveis.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

Havendo mandado de prisão em aberto nos autos, recolha-se.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as formalidades legais.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 491913 Nr: 31308-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Antonio Marino de Jesus.

2. O penitente encontra-se preso desde o dia 11.08.2017.

3. Cálculo de pena acostado à fl. 363, no qual consta que o penitente 

atingirá o requisito objetivo para progressão no dia 23.11.2018.

4. A defesa requer a progressão do penitente ao regime aberto (fls. 

355/361).

5. O Ministério Público manifestou pela submissão do penitente ao exame 

psicossocial.

6. É o relato. Decido.

DA UNIFICAÇÃO

 7. Neste ponto, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser 

executada e, diante das 05 guias juntadas aos autos, tratando-se de 

processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o 

concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento 

no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao 

recuperando, as quais totalizam 12 anos e 10 meses de reclusão.

8. Ademais, analisando os elementos supra, verifica-se que até a data 

(31.08.2017) da juntada da última guia (fl. 289) o apenado cumpriu 04 

anos, 04 meses e 14 dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 08 anos, 

05 meses e 15 dias de reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 

da LEP c/c art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime fechado para o 

cumprimento da reprimenda.

9. Fixo o dia 11.08.2017 (última prisão) como data-base para a concessão 

de eventuais benefícios.

10. Já tendo sido elaborado cálculo de pena nos termos acima expostos, 

dê-se vista às partes para manifestação.

DA AUDIÊNCIA

 11. Não obstante a unificação realizada, observa-se que o penitente irá 

atingir o lapso temporal necessário para sua inserção em regime mais 

benéfico em 23.11.2018, motivo pelo qual determino seja oficiado à direção 

do estabelecimento prisional onde o recuperando se encontra segregado 

para, no prazo de 30 dias, encaminhar a este juízo o laudo psicossocial e 

atestado de comportamento carcerário atualizados do executado.

12. Aportando aos autos os documentos supra, dê-se vista ao Ministério 

Público e à defesa, com posterior conclusão.

13. Não obstante, desde já designo audiência admonitória para 

03.12.2018, às 14h.

 14. Requisite-se o penitente.

 15. Intime-se a defesa via Dje. Ciência ao Ministério Público.

16. Consigno que o exame psicossocial, o atestado de comportamento e o 

parecer Ministerial devem estar nos autos antes da data da audiência.

17. Oficie-se a 1ª vara criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos de 

ação penal código 218737, solicitando o envio de informações acerca de 

prolação de édito condenatório e/ou decretação da prisão.

18. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 161478 Nr: 8810-06.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SOUZA MUNIZ, AUGUSTO RIBEIRO 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DR. HEUDER LIMA DE ASSIS - OAB/MT 20006

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

18/10/2018, ÀS 15:20 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 445919 Nr: 22802-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS RAMIRES DE OLIVEIRA, 

GABRIEL ALLYSON SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. NADESKA CALMON FREITAS. OAB/MT: 11548

DRA. MARINEY FÁTIMA NEVES. OAB/MT: 10737

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

08/11/2018, ÀS 15:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, em correição. DESIGNO a continuação da 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08/11/2018 às 15h30min., 

oportunidade que serão ouvidas 02 testemunhas comuns e interrogados 

os acusados. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 539103 Nr: 30623-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BARIANI 

GUIMARÃES - OAB:405031-SP, GABRIEL TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:409768/SP

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. FRANCISCO BARIANI GUIMARÃES. OAB/SP: 405.031

DR. GABRIEL TEIXEIRA SANTOS. OAB/SP: 409.768 DRA. JULIANA 

PIANTCOSKI MARTINS. OAB/SP: 376.718

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

181/0/2018, ÀS 13:20 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.
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Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo o dia 18/10/2018 às 13h20min, para 

realização da audiência (02 testemunhas). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 520644 Nr: 12715-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIS DA MOTA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. ANIBAL FELICIO GARCIA NETO. OAB/MT: 11.443

DR. MARCELO FELICIO GARCIA. OAB/MT: 7.297

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 01/10/2018, às fls. 

167/174, nos autos acima mencionados, na qual o réu ANDRÉ LUIS DA 

MOTA MAGALHÃES, foi condenado nas sanções do artigo 157,caput, 

(duas vezes), c/c Art. 71, amboos do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 03 

(três) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, regime 

fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, "b" e parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 509239 Nr: 2012-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON RODRIGUES DA SILVA, VALDEN 

HENRIQUE RODRIGUES LIMA PEREIRA, ADILSON JUNIOR DA SILVA 

LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:12934, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO. OAB/MT: 10402

DR. DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR. 0ABS/MT: 12934

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 157037 Nr: 4390-55.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOILSON RUAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18869/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. JOILSON RUAS DO NASCIMENTO. OAB/MT: 18869-O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

22/11/2018, ÀS 16:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo audiência de instrução para o dia 

22/11/2018 às 16:00 horas, quando então serão inquiridas cinco 

testemunhas arroladas na denuncia, uma testemunha arrolada pela defesa 

e realizado o interrogatório do acusado. Intime-se o acusado; seu 

defensor (via DJE); testemunhas arroladas na denuncia e defesa 

preliminar, dando-se ciência ao Promotor de Justiça. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 399628 Nr: 25396-84.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, 

JOSE NATAL DE ARRUDA SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO. OAB/AC: 3.878 DR. 

ANILTON GOMES RODRIGUES. OAB/MT: 14.443

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

22/11/2018, ÀS 13:20 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:DESIGNO o interrogatório do réu para o dia 22/11/2018 

às 13h20min. Em tempo, certifique-se o cumprimento do determinado na 

decisão de folhas 206, com relação ao acusado JOSÉ NATAL. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 410762 Nr: 15472-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DE MELLO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBURQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. FAROUK NAUFAL. OAB/MT: 2.371

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

22/11/2018, ÀS 14:55 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Por fim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 22/11/2018 às 14h55min., quando então serão ouvidas 02 

testemunhas comuns e realizado o interrogatório do réu. Intime-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 132588 Nr: 19587-21.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO CORDEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111-B

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:CELSO SALES JÚNIOR. OAB/MT: 11.111-B DR. IGOR FERNANDO 

PORTELA SALES. OAB/MT: 25.098

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

23/11/2018 ÀS 14:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo audiência de continuação para o dia 

23/11/2018 às 14h40min., quando então serão inquiridas duas 

testemunhas arroladas na denuncia e duas testemunhas arroladas pela 

defesa. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 541307 Nr: 32749-34.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYK SAMPAIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:48 (QUARENTA E OITO)

Intimando:DR. SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB/MT 2863

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 89/90, 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Trata-se de ação penal movida pelo 

Ministério Público Estadual contra MAYK SAMPAIO DA CRUZ, já 

qualificado, em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, 

caput, do Código Penal. Em audiência de custódia, às folhas 76/80, foi 

concedida a liberdade provisória ao acusado, mediante o pagamento de 

fiança, fixada no valor de 10 salários mínimos. Às folhas 81/82, o 

acusado, por intermédio de seu advogado, requer a redução da fiança em 

seu grau mínimo, ao argumento de não possuir condições de recolher os 

10 salários mínimos fixados. Instado, o Ministério Público manifestou pela 

redução de 2/3 do valor arbitrado a título de fiança. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Compulsado os autos com acuidade, tenho que o 

valor fixado no patamar de 10 salários mínimos, se mostra dispendioso 

para o acusado, dado que ultrapassa, em muito, sua renda mensal de R$ 

1.800,00 (um mil e oitocentos reais), podendo, assim, prejudicar sua 

sobrevivência e de seus familiares, caso seja mantida nessa quantidade. 

Por essas considerações, REDUZO o valor da fiança fixada às folhas 

81/82, para redefini-lo no patamar de 01 salário mínimo a titulo de fiança. A 

fiança acima fixada deverá ser recolhida no prazo de 48 horas. Intime-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 383780 Nr: 25737-08.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO ANTONIO SALES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB/MT 2863

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

08/11/2018, ÀS 13:15 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371278 Nr: 11917-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALERSON GONÇALVES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALERSON GONÇALVES SOARES, Rg: 

12994596, Filiação: Margarida Gonçalves Costa, data de nascimento: 

16/08/1984, brasileiro(a), natural de Nova Iguaçu-RS, solteiro(a), 

desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para 

CONDENAR ALERSON GONÇALVES SOARES, qualificado nos autos em 

exame, pela prática do delito descrito no art. 157, “caput”, c.c. art. 14, inc. 

II, ambos do Código penal.4. Dosimetria:Crime de roubo (art. 157, “caput”, 

do CP):A pena prevista para o referido delito é de reclusão de 04 (quatro) 

a 10 (dez) anos e multa. Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é comum 

à espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais. Não há 

elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado. 

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do 

crime não destoam da normalidade para este tipo de crime e não foram 

graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o 

resultado.Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por 

bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.Circunstâncias legais:Inexistem 

circunstâncias atenuantes e agravantes a serem apreciadas, razão pela 

qual mantenho nesta fase a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.Causas de diminuição e de aumento de pena:Não há 

causas de aumento de pena a serem analisadas.De outra feira, 

considerando que o crime foi praticado na modalidade tentada, diminuo a 

pena em 1/3 (um terço), encontrando o total de 02 (dois) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão e 06 (dez) dias-multa.5. Pena definitiva:TORNO 

DEFINITIVA a pena do réu ALERSON GONÇALVES SOARES, devidamente 

qualificado nos autos, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 

06 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.6. Regime 

de cumprimento de pena:Ante a pena aplicada ao acusado na prática de 

crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena 

o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.7. Objetos 

apreendidos:Compulsando os autos, verifico que não há objetos 

encaminhados a este juízo.Em relação aos documentos pessoais 

apreendidos, desde já autorizo a entrega, mediante lavratura de termo 

próprio e cópia juntada nos autos, nos termos do Capítulo VII, Seção 20 – 

Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, que 

dispõe:“Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos 

pessoais apreendidos que não forem objetos do delito. Havendo algum 

encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, 

mediante certidão, independente de requerimento”.9. Deliberações 

Finais:a) Isento o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais.b) Intime-se a vítima, conforme determinação constante no 

artigo 201, § 2º do CPP.c) Eventual detração será realizada pelo juízo da 
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execução.d) Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:- comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, 

via sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- 

comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;- 

expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;- arquivem-se 

os autos.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2018. LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512373 Nr: 5051-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO DE OLIVEIRA, RENATO 

GOMES DA SILVA, JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jônatas peixoto lopes - 

OAB:20.920/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 5051-53.2018.811.0042 (CÓDIGO: 512373) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA 

RENATO GOMES DA SILVA JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA Vistos. 2. 

Fundamentação: 2.1. Acusado MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA: Sendo 

assim, rejeito a denúncia oferecida em face de MARCO AURÉLIO DE 

OLIVEIRA, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. 

2.2. Acusados RENATO GOMES DA SILVA e JUCLEY ELIVAN DE 

OLIVEIRA: Em relação aos acusados RENATO GOMES DA SILVA e 

JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA, verifico que os mesmos apresentaram 

Respostas à Acusação (fls. 193 e 199), contudo estas não contêm 

preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem foram 

juntados documentos novos, razão pela qual é desnecessária a oitiva da 

parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, do 

CPP. 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. 3.Deliberações finais: Tendo em vista a presente 

decisão, DERROGO a decisão de fls. 73/75, apenas no que diz respeito à 

decretação da prisão preventiva do acusado MARCO AURÉLIO DE 

OLIVEIRA e determino o recolhimento do Mandado de Prisão Preventiva 

expedido em seu desfavor. Por fim, encaminhem-se os autos para o 

Ministério Público para as providências que entender cabíveis em relação 

ao suspeito MARCOS AURÉLIO DE ANDRADE SOUZA, conforme requerido 

à fl. 201. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 377799 Nr: 19311-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA CRISTINA CARVALHO, ANDERSON 

CARDOSO, VANESSA DE LIMA, DIEGO FARIAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 ANDRÉ LUIS ALMEIDA

Promotor de Justiça em substituição legal

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

 Advogado de defesa (Vanessa e Anderson)

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO

Advogado de defesa (Erica e Diego)

ANIBEL FELICIO GARCIA NETO

Advogado de defesa (Erica e Diego)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 372176 Nr: 12940-97.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDISMO DA CUNHA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLY FORTUNATO - 

OAB:21705 -B

 Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, em razão das ausências da 

Advogada de Defesa e do réu.

II – Defiro o pedido Ministerial e concedo vista dos autos no prazo de 48 

horas para se manifestar-se sobre a ausência da testemunha Rogers e do 

acusado.

III – Intime-se o(a) defensor(a) do réu para que, em 05 dias, justifique a 

ausência à audiência, ou, em igual prazo, apresente renúncia ao mandato 

(fl. 92), sob pena de se configurar abandono de causa, o que, além de 

constitui infração disciplinar, rende ensejo à imposição de multa de 10 a 

100 salários mínimos (art. 34, inciso XI, do EOAB e 265 do CPP).

IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 ANDRÉ LUIS ALMEIDA

Promotor de Justiça em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 527158 Nr: 19084-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 Intimar a defesa do Réu Alexandre Carvalho de Souza, para que no prazo 

legal, se manifeste na fase do art. 402, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 341668 Nr: 1495-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA, PAULO 

RICARDO LEITE DOS SANTOS, JOSE DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT, GIULIANO MARTINS MEDEIROS - OAB:, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:

 Vistos,

 I – Considerando a extensa pauta de audiências e a demora decorrente 

das inúmeras redesignações ocorridas por ausência das partes, o que 

prejudica tanto os réus da ação quanto à sociedade que anseia justiça e 

celeridade na prestação da tutela jurisdicional, e considerando, ainda, que 

o titular Dr. Luiz Fernando Lopes Navarro tomou ciência da audiência 

designada, conforme se vê à fl. 600, NOMEIO somente para o ato, o Dr. 
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Enio Martimiano Da Cunha Junior, para o patrocínio da defesa dos 

acusados Paulo Ricardo Leite dos Santos e José de Ribamar da 

Conceição Silva Filho, OAB 13.695.

II – Oficie-se a Corregedoria da Defensoria Pública para que averigue a 

possibilidade emergencial de designar outro membro para responder a 

titularidade desta Vara no período de usufruto de férias pelo Defensor 

Titular.

III- Decreto a REVELIA dos acusados Luiz Fernando Ferreira Costa e Paulo 

Ricardo Leite dos Santos, nos termos do art. 367, do CPP.

VI – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

V – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 ANDRÉ LUIS ALMEIDA

Promotor de Justiça em substituição legal

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR

Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 361673 Nr: 736-21.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMILLE PAULA GLUCHOWSKI, JOSÉ WILSON 

PINTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARCIO ROGERIO 

SANTANA - OAB:16220/MT

 Vistos etc.

A certidão de fl. 507 indica que há conflito de defesas e por este motivo a 

Defensora Substituta Legal deveria atuar nos presentes autos, contudo a 

mesma encontra-se designada para atuar em outro Juízo e seu substituto 

informou que atuará tão somente nos processos com réus presos.

Há elevado número de feitos afetos à Defensoria Pública, principalmente 

os processos pertencentes à Meta 2/2018-CNJ os quais possuem 

prioridade em sua tramitação por serem processos antigos.

Entretanto que o Supremo Tribunal Federal entende que existindo 

Defensoria Pública estruturada na comarca, não se legitima a nomeação 

de Defensor Dativo, notadamente quando não destacada qualquer 

circunstância que impossibilite a atuação da Defensoria no caso concreto, 

de modo que, visando sanar prejuízos tanto aos réus da ação quanto à 

sociedade que anseia justiça e celeridade na prestação da tutela 

jurisdicional, determino que oficie-se a Corregedoria da Defensoria Pública 

do Estado para que averigue a possibilidade emergencial de designar 

outro membro para responder a titularidade desta Vara no período de 

usufruto de férias pelo Defensor Titular, remetendo-se cópia da certidão 

de fl. 507 para melhor compreensão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 535585 Nr: 27237-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA CUSTODIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a defesa da Ré Luana para, no prazo legal, apresentar Resposta à 

Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 535585 Nr: 27237-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA CUSTODIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CRIME Nº: 27237-70.2018.811.0042 (Código: 535585)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉ: LUANA CUSTODIA DOS SANTOS

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a ré LUANA CUSTODIA DOS 

SANTOS apresentou Resposta à Acusação à fl. 58, contudo a mesma não 

foi citada pessoalmente, uma vez que o oficial de justiça citou por hora 

certa a pessoa de sua mãe (fl. 57).

Verifica-se que o Oficial de Justiça em nenhum momento justificou a 

necessidade da citação por hora certa, uma vez que para que ocorra tal 

ato este deverá comprovar que por três vezes procurou a acusada e 

suspeitou de que se oculta e, somente então intimará qualquer pessoa da 

família ou vizinho informando que no próximo dia voltará. Voltando, não 

encontrando novamente o acusado o dará por citado, deixando a contrafé 

com a pessoa da família ou vizinho. Após, por meio de carta dará ciência 

ao citando do ocorrido.

Desta forma, determino a expedição de novo mandado de citação, no 

endereço declinado nos autos.

Às providências.

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 529377 Nr: 21191-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, 

BENEDITO RODRIGUES GOMES DE MORAES, GABRIEL CARLOS ALVES 

DA SILVA, WESLEAN OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILTON FERREIRA DE 

AMORIM - OAB:

 O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no 

arquivo de áudio e vídeo e parte dispositiva segue transcrita:

Posto isso e estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, 

MANTENHO a prisão TEMPORÁRIA do autuado MÁRCIO DOS SANTOS 

NASCIMENTO, qualificado nos autos, já que presentes os requisitos 

constantes do art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, c.c. no art. 1º, inciso I e III 

da Lei nº 7.960/89.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE NILSON PORTELA FERREIRA

 Promotor de Justiça Advogado nomeado

 MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO

 Autuado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 529377 Nr: 21191-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, 

BENEDITO RODRIGUES GOMES DE MORAES, GABRIEL CARLOS ALVES 

DA SILVA, WESLEAN OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILTON FERREIRA DE 

AMORIM - OAB:

 O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no 

arquivo de áudio e vídeo e parte dispositiva segue transcrita:

Nomeio para o ato o advogado Railton Ferreira de Amorim, OAB 23886/O, 

para a defesa do réu.

Posto isso e estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, 

MANTENHO a prisão TEMPORÁRIA do autuado BENEDITO RODRIGUES 

GOMES DE MORAES, qualificado nos autos, já que presentes os requisitos 
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constantes do art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, c.c. no art. 1º, inciso I e III 

da Lei nº 7.960/89.

Determino a remessa de cópia desses autos e da gravação da declaração 

do custodiado às Corregedorias das Polícias Civil e Militar para as 

providências que entenderem cabíveis, em razão das sevícias alegadas 

pelo custodiado.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE RAILTON FERREIRA DE AMORIM

 Promotor de Justiça Advogado nomeado

 BENEDITO RODRIGUES GOMES DE MORAES

 Autuado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 529377 Nr: 21191-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, 

BENEDITO RODRIGUES GOMES DE MORAES, GABRIEL CARLOS ALVES 

DA SILVA, WESLEAN OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILTON FERREIRA DE 

AMORIM - OAB:

 O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no 

arquivo de áudio e vídeo e parte dispositiva segue transcrita:

Nomeio para o ato o advogado Railton Ferreira De Amorim OAB 23886/O, 

para a defesa do réu.

Posto isso e estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, 

MANTENHO a prisão TEMPORÁRIA do autuado GABRIEL CARLOS ALVES 

DA SILVA, qualificado nos autos, já que presentes os requisitos 

constantes do art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, c.c. no art. 1º, inciso I e III 

da Lei nº 7.960/89.

Determino a remessa de cópia desses autos e da gravação da declaração 

do custodiado à Corregedoria da Polícia Civil para as providências que 

entenderem cabíveis, em razão das sevícias alegadas pelo custodiado.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE RAILTON FERREIRA DE AMORIM

 Promotor de Justiça Advogado nomeado

 GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA

 Autuado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 529377 Nr: 21191-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, 

BENEDITO RODRIGUES GOMES DE MORAES, GABRIEL CARLOS ALVES 

DA SILVA, WESLEAN OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILTON FERREIRA DE 

AMORIM - OAB:

 O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no 

arquivo de áudio e vídeo e parte dispositiva segue transcrita:

“Posto isso e estando ausentes os requisitos legais da custódia cautelar, 

REVOGO a decisão que decretou a prisão do autuado WESLEAN 

OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, fixando-lhe as seguintes medidas 

cautelares:

a) Não mudar de endereço sem aviso prévio a este Juízo.

b) Comparecer a todos os atos processuais.

Advirto ao autuado que o não cumprimento de quaisquer dos 

compromissos fixados poderá ensejar revogação do benefício e em 

decreto de prisão em seu desfavor (art. 312, paragrafo único, CPP).

 Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, com a condição acima estabelecida.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE RAILTON FERREIRA DE AMORIM

 Promotor de Justiça Advogado de defesa

 WESLEAN OLIVEIRA SILVA

 Autuado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 535585 Nr: 27237-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA CUSTODIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N.º 27237-70.2018.811.0042 (CÓDIGO: 535585) 

AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICORÉ: LUANA CUSTODIO DOS SANTOSVistos 

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 - Cite-se a acusada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação.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 

no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição a ré deverá 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. Às 

providências.Cuiabá - MT, 22 de agosto de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 529377 Nr: 21191-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, 

BENEDITO RODRIGUES GOMES DE MORAES, GABRIEL CARLOS ALVES 

DA SILVA, WESLEAN OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILTON FERREIRA DE 

AMORIM - OAB:

 PROCESSO N.º: 21191-65.2018.811.0042 (CÓDIGO: 529377) RÉUS: 

MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTOBENEDITO RODRIGUES GOMES DE 

MORAESWESLEAN OLIVEIRA SILVAGABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA 

Vistos 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.. Havendo nos autos, conste no 

mandado de citação pontos de referências para a localização do 

endereço residencial e/ou comercial dos réus. – artigo 1.373, § 1°, da 

CNGC.III - Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, 

desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a 

defesa dos acusados, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, 

do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta.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.. VII – Sem prejuízo do acima exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE as diligências requeridas pelo Ministério Público 

na denúncia, pois no que se refere ao item “3” de fl. 168 deixo de acolher, 

uma vez que ao Ministério Público, titular da ação penal, é garantido o 

poder requisitório a ser exercido de forma direta, sendo cabível a 

intervenção do Judiciário somente nos casos em que restar demonstrada 
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a incapacidade institucional daquela entidade em realizar as diligências por 

seus próprios meios.Às providências.Cuiabá - MT, 31 de julho de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 527941 Nr: 19841-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINA FLORENTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Rodrigues da Silva - 

OAB:17517, Clarianna Marques de Arruda e Silva - OAB:20148, 

Larissa Marques Arruda e Silva - OAB:16107

 Vistos,

I – Apresentou-se a seguinte proposta de suspensão do processo pelo 

prazo de dois (02) anos, ao denunciado, a qual foi aceita mediante as 

seguintes condições: a) não se ausentar da comarca por mais de 10 (dez) 

dias sem autorização expressa deste Juízo; b) comparecer 

bimestralmente para informar e justificar suas atividades perante esta 

Vara; c) Comprovar ocupação lícita no prazo de 30 (trinta) dias.

Após o lapso temporal supra, tendo a denunciada cumprido com as 

obrigações neste momento impostas e aceitas, diga o Ministério Público e 

em seguida, venham-me conclusos os autos.

 Sai a denunciada devidamente intimada e ciente, de que o 

descumprimento de qualquer obrigação ora imposta, importará no 

prosseguimento normal desta ação.

 II – Determino que a gestora adicione alerta de decurso do prazo para que 

findo este os autos sejam imediatamente remetidos à conclusão.

III – Defiro o pedido de restituição da fiança, devendo ser expedido o 

Alvará respectivo segundo os trâmites legais.

IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

WESLEY SANCHEZ LACERDA

Promotor de Justiça em substituição legal

CICERO RODRIGUES DA SILVA

Advogado de defesa

 JUSTINA FLORENTINA DE SOUZA

Ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 381217 Nr: 22997-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA RIBEIRO DA SILVA, MATEUS 

DOMINGOS XAVIER DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:

 Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, em razão das ausências dos 

Advogados de Defesa e das testemunhas de acusação.

II – Defiro o pedido Ministerial e concedo vista dos autos no prazo de 48 

horas para se manifestar-se sobre a ausência das testemunhas policiais.

III – Intime-se o(a) defensor(a) do réu para que, em 05 dias, justifique a 

ausência à audiência, ou, em igual prazo, apresente renúncia ao mandato 

(fl. 167), sob pena de se configurar abandono de causa, o que, além de 

constitui infração disciplinar, rende ensejo à imposição de multa de 10 a 

100 salários mínimos (art. 34, inciso XI, do EOAB e 265 do CPP).

IV- Expeçam-se Cartas Precatórias aos acusados DJALMA e MATEUS 

para realização de seus interrogatórios, uma vez que as expedidas às fls. 

171/174 serviram apenas para intimação da audiência designada nestes 

autos, devendo ser observado o novo endereço indicado pela defesa do 

acusado Djalma à fl. 177.

V – Expeçam-se ainda, Cartas Precatórias para oitiva das testemunhas de 

defesa do acusado DJALMA nos endereços indicados às fls. 107.

VI – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 WESLEY SANCHEZ LACERDA

Promotor de Justiça em substituição legal

ALTAMIRO ARAÚJO DE OLIVEIRA

Defensor Público em substituição legal (Mateus)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 161846 Nr: 9178-15.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ARRUDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 Vistos,

 I – Prejudico a presente audiência, em razão da ausência de intimação do 

réu.

II – Designo audiência para o dia 27.11.2018 às 14h00 para oitiva das 

testemunhas policial e interrogatória do réu.

III – Intime-se o defensor do réu Edinaldo Arruda Oliveira para que, em 05 

dias, justifique a ausência à audiência, ou, em igual prazo, apresente 

renúncia ao mandato, sob pena de se configurar abandono de causa, o 

que, além de constitui infração disciplinar, rende ensejo à imposição de 

multa de 10 a 100 salários mínimos (art. 34, inciso XI, do EOAB e 265 do 

CPP).

IV – Intime-se e requisitem-se

V – Saem os presentes intimados.

VI - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 WESLEY SANCHEZ LACERDA

Promotor de Justiça em substituição legal

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 519233 Nr: 11400-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELL DIEGO RIBEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Muhl - OAB:15658

 Considerando o certificado pelo Oficial de Justiça (fls.73), intimamos o 

Patrono constituido pelo Réu a apresentar a Resposta a Acusação, bem 

como a respectiva Procuração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 518223 Nr: 10410-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILLIAN DA SILVA, JHONNATAN 

RICARDO DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323

 INTIMO OS ADVOGADOS DE DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE 

ALEGAÇÕES FINAIS, POR ESCRITO, NO PRAZO COMUM DE 05 (CINCO) 

DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda
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 Cod. Proc.: 513726 Nr: 6324-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE GONÇALVES DE MORAES, THIAGO 

ALCANTARA DE OLIVEIRA, PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085/MT, THEREZINHA HELOISA 

BRUNO DE PINHO SILVA - OAB:589, VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183, WAGNER ROBERTO PEREIRA - OAB:16278

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA PARA AUDIÊNCIA DESIGNADA NA 

CARTA PRECATÓRIA CÓDIGO 73077, JUÍZO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE NOBRES-MT, PARA OITIVA DA TESTEMUNHA CREDSON E 

MARIA REGINA, NA DATA DE 24.10.2018 AS 13:30 HORAS, NO FÓRUM 

DA COMARCA DE NOBRES-MT.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 405923 Nr: 10485-28.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSFL, RLGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER DOSS - OAB:13.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236/MT, SERGIO BATISTELLA - OAB:9155/MT

 Processo Criminal nº. 10485-28.2015.811.0042

 Vistos etc,...

Considerando que os patronos dos acusados não se manifestaram na 

fase do art. 402, proceda-se a intimação via DJE.

Após a intimação e decorrido o prazo sem a manifestação, certifique o 

decurso de prazo e encaminhe os autos ao representante do Ministério 

Público para apresentação dos memoriais escritos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 517821 Nr: 10053-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC FLORES, WERICLYS UGARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT, JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:23610/MT

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim 

de CONDENAR os acusados ERIC FLORES e WERICLYS UGARTE DA 

SILVA nas penas dos artigos 157, § 2º, I, II, c/c o artigo 14, inciso II, em 

concurso material (art. 69) com o artigo 311 caput, ambos do Código 

Penal....a.Considerando a aplicação da regra disciplinada pelo artigo 69 do 

Código Penal (concurso material de crimes) ficam os sentenciados a 

cumprirem a pena definitiva abaixo especificada: ERIC FLORES em 08 

(oito) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) 

dias multa. WERICLYS UGARTE DA SILVA em 07 (sete) anos, 07 (sete) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias multa. O réu Wericlys 

Ugarte deverá iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, de 

acordo com o que preceitua o art. 33 § 2º “b” do Código Penal. Faculto ao 

acusado o direito de apelar em liberdade. Por sua vez o réu ERIC FLORES 

deverá iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO, de acordo 

com o que preceitua o art. 33 § 2º, “a”, do Código Penal. Em caso de 

eventual recurso, entendo ser necessária a manutenção da prisão do 

acusado Eric Flores, devido a gravidade do delito e a pena imposta. Assim, 

entendo que há fundamento idôneo para a mantença da prisão do 

mesmo.A paz social deve ser restabelecida, ainda que, para tal, seja 

sacrificada a liberdade individual do réu. Neste contexto, nos termos da 

fundamentação acima, a manutenção da prisão cautelar do acusado pela 

sentença não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência, 

pois a custódia é mero efeito da condenação imposta, se permaneceu 

preso durante a instrução criminal.... Transitada em julgado definitivo para 

as partes, certifique. Ato contínuo comunique-se à Vara de Execuções 

Penais que a guia tornou-se ...).Anote-se, inclusive junto ao Cartório 

Distribuidor, procedendo-se ao cálculo das penas pecuniárias 

impostas.Em seguida, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe.Publique-se, intime-se e cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de 

outubro de 2018.Suzana Guimarães Ribeiro Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 405923 Nr: 10485-28.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSFL, RLGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER DOSS - OAB:13.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236/MT, SERGIO BATISTELLA - OAB:9155/MT

 Intimar o Dr.Sério Batistela OAB/MT-Advogado da ré Emanuely de Sousa 

Felix Lucena a Dra.Joseilde Soares Caldeira OAB/MT 15236-Advogada do 

réu Rafael Lucena Gauna de Almeida, a manifestarem na fase do artigo 

402, dentro do prazo legal.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 403400 Nr: 7749-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES DE LIMA, DEYVID 

CAMPOS NOLETO, GUANAIR DE JESUS LISBOA ou GUARNAIR DE JESUS 

LISBOA, ALEXSANDER MIRANDA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JOSÉ FRANCISCO NUNES - OAB:3.323/MT

 INTIMAR O DR JOSÉ FRANCISCO NUNES OAB/MT 3352, DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 

13:30 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401407 Nr: 5692-46.2015.811.0042

 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): KEVIN LUCAS DE MORAES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LUCIANO PEDROSO DE 

JESUS - OAB:13382/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEVIN LUCAS DE MORAES MIRANDA, 

Cpf: 03366488123, Rg: 1.847.298-2, Filiação: Cesar Pires de Miranda e 

Alair Santana de Moraes, data de nascimento: 27/04/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), mecanico, Telefone 9311-0319. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) para manifestar se tem interesse na 

restituição de quaisquer bens ou valores por ventura apreendidos quando 

de sua prisão e em sendo positiva sua resposta fica intimado a 

comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena 

de seu não comparecimento no prazo acima estipulado resultar renúncia 

tácita de tais bens ou valores, e, necessário perdimento.
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Despacho/Decisão: " (...) DETERMINO que se intime o acusado para, no 

prazo de 05 dias, se manifestar quanto ao seu interesse na restituição 

nos referidos numerários, assim como do porta cartão preto (...)".

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, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 541272 Nr: 32714-74.2018.811.0042

 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): SAYLON DAYGORO RIBEIRO LIMA, JESSICA 

MICAELA VALERIANO DO CARMO

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 515367 Nr: 7805-65.2018.811.0042

 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): MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES, VITOR 

RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que às fls. 109/110, fora determinado o 

ARQUIVAMENTO do feito em relação ao indiciado Matheus Felipe de 

Souza Martins, a pedido do Ministério Público, porém a decisão foi omissa 

em relação à retirada da tornozeleira eletrônica imposta ao mesmo pelo 

juízo da custódia.

Além disso, verifica-se que o referido indiciado também não foi 

denunciado nos autos de Cód. Nº 513411, do juízo da 4ª Vara Criminal de 

Cuiabá-MT.

Desse modo, DETERMINO a retirada da tornozeleira eletrônica do indiciado 

Matheus Felipe de Souza Martins. Intime-o da presente decisão.

 As providências. Expediente necessário.

 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 as 

certidões de fls. 181, 190, 192, para que compareça a audiência 

designada para a data de 19/10/2018, às 14:00 horas juntamente com as 

testemunhas: Olicio Mendes, Levi Rodrigues e Carlos Jacinto, 

independentemente de intimação destas, sob pena de desistência tácita 

das referidas testemunhas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 468142 Nr: 28578-73.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE ARAÚJO BEZERRA, VICTOR HUGO 

DA SILVA GAMA, YASMIN JULIA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILSON DE ARAÚJO BEZERRA, Cpf: 

01181458196, Rg: 369201474, Filiação: Maria de Araújo Pereira, data de 

nascimento: 30/07/1985, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, para o comparecimento à audiência 

designada para data 04/04/2019, às 14h00min, no Edifício do Fórum

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, 

GILSON DE ARAÚJO BEZERRA, atualmente em local incerto e não sabido, 

como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.°11.343/06 (...)"

Despacho/Decisão: "(...) DETERMINO que se expeçam os competentes 

ALVARÁS DE SOLTURA, ressaltando que a acusada Yasmim encontra-se 

em prisão domiciliar (Cód. 543321).No mais, DESIGNO para o dia 

04/04/2019, ás 14h, audiência de continuação da instrução, para oitiva 

dos policiais Dionizio Bareiro Neto, Paulo Rogério de Oliveira Moraes e 

Edilberto Damascena Meira.Requisitem-se o policial Dionizio ao Delegado 

da DHPP de Cuiabá-MT e os policiais Paulo e Edilberto ao Delegado da DRE 

de Cuiabá-MT.Intimem-se os acusados da audiência designada via 

ALVARÁ DE SOLTURA.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Intimo a patrona do acusado Vitor Hugo via DJE.As 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, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524253 Nr: 16247-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967/B

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR 

o acusado LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS, brasileiro, solteiro, 

pintor, natural de Sumaré/SP, nascido em 16/03/1998, filho de Rubens De 

Jesus e Larinete Dos Santos De Celis, residente à Rua Cuiabá, 179, Bairro 

Jardim Arataka, em São José De Quatro Marcos/MT, nas sanções do 

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

(...) TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor LUIZ 

MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS, brasileiro, solteiro, pintor, natural de 

Sumaré/SP, nascido em 16/03/1998, filho de Rubens De Jesus e Larinete 

Dos Santos De Celis, residente à Rua Cuiabá, 179, Bairro Jardim Arataka, 

em São José De Quatro Marcos/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 isso, em 

observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, 

ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime 

prisional de início em SEMIABERTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 370505 Nr: 11024-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ROBERT DE ARRUDA, EDISLON 

MADALENO CHAGA, GABRIEL ROGERIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER IRINEU RODRIGUES 
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DA SILVA - OAB:17686/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado LEONARDO ROBERT DE 

ARRUDA, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 

23/05/1993, filho de Ana Cristina de Arruda, residente e domiciliado na Rua 

04, Quadra 06, nº 317, Bairro Osmar Cabral, nesta capital, nas sanções 

do crime previsto nos artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como 

para DESCLASSIFICAR para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 o delito de 

tráfico conferido ao denunciado EDISLON MADALENO CHAGA, brasileiro, 

solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 08/07/1989, filho de Ana 

Cristina de Arruda, residente e domiciliado na Rua 04, Quadra 06, casa 

317, Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT e ainda para ABSOLVER o 

denunciado GABRIEL ROGÉRIO DE ARRUDA, brasileiro, solteiro, natural de 

Goiânia/GO, nascido em 08/07/1990, filho de Pedro Chaga e Maria 

Madalena Chaga, residente e domiciliado Rua 04, Quadra 06, nº 317, 

Bairro Osmar Cabral, nesta capital, da imputação descrita na denúncia, 

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 341724 Nr: 1557-59.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA ESCURA NUNES FERRAZ, MARIA 

DA GLÓRIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR a denunciada BENEDITA NUNES FERRAZ, vulgo ‘DIDI’, 

brasileira, solteira, natural de Cuiabá/MT, nascido em 21/12/1953, filha de 

Plínio Nunes Ferraz e Maria Mônica Nunes Ferraz, residente e domiciliado 

na Rua Pedro Dorileo, nº 141, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, nas 

sanções dos crimes previstos nos artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 

c/c artigo 16, da Lei 10.826/03, ambos em concurso material, consoante 

artigo 69, do Código Penal e para ABSOLVÊ-LA em relação ao delito 

previsto no artigo. 12 da Lei 10.826/03.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 351436 Nr: 12727-28.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FERREIRA DE ARRUDA MENDES, 

WANDERSON HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍDIA PENHA GONCALVES - 

OAB:2886-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES 

- OAB:2886-A/MT

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR o réu WANDERSON HENRIQUE DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido no dia 05/04/1993, filho de Jovino 

Vieira da Silva e Derli Henrique Alves, residente à Rua Vênus, quadra 03, 

casa 06, Jardim Itamaraty, em Cuiabá/MT, nas sanções dos artigos 33, 

caput da Lei 11.343/06, bem como para ABSOLVÊ-LO da prática delitiva 

capitulada no artigo 35, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal e ainda, ABSOLVER THIAGO FERREIRA 

DE ARRUDA MENDES, brasileiro, convivente, natural de Cuiabá/MT, 

nascido em 12/12/1988, filho de Paulo Marques Ferreira Mendes e 

Valdirene Francisca de Arruda, de todaS as imputações descritas na 

denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 365463 Nr: 5309-05.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELIVAN DE SOUZA CONCEIÇÃO, RONEY 

GUIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR os denunciados RONEY GUIA DA COSTA, brasileiro, solteiro, 

natural de Alto Paraguai/MT, nascido em 14/05/1983, filho de Sebastiana 

Guia da Costa, residente à Rua 19, Quadra 08, Lote 05, bairro Nova 

Fronteira, em Várzea Grande/MT e JOSÉ ELIVAN DE SOUZA CONCEIÇÃO, 

brasileiro, solteiro, natural de Itaituba/PA, nascido em 19/10/1995, filho de 

José de Arimateia Bezerra da Conceição e Alsimar Ferreira de Souza, 

portador do RG n. 2514666-1 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 

049.787.321-40, residente à Rua Caruaru, Quadra 203, Casa 02, bairro 

Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, ambos nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c artigo 29 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 351538 Nr: 12835-57.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO APARECIDO FRANCELINO 

GONÇALVES, DAVI DE LIMA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados DAVI DE LIMA MARTINS, 

brasileiro, convivente, autônomo, nascido em 28/11/1992, filho de Pedro 

Martins e Rosa de Lima Martins, residente na Rua da Felicidade, n. 67, 

bairro Pedregal, em Cuiabá/MT e RONALDO APARECIDO FRANCELINO 

GONÇALVES, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 

13/03/1994, filho de Ronaldo Aparecido Francelino Gonçalves e Ivone 

Francelino Gonçalves, residente na Rua da Felicidade, n. 175, bairro 

Pedregal, em Cuiabá/MT, ambos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 

11.343/2006 c/c artigo 29 do Código Penal e ainda, com relação ao último 

acusado, declarar extinta a pena em relação a imputação prevista no 

artigo 309 do CTB, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, VI, ambos 

do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 460682 Nr: 496-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUGUYSON RODRIGUES LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para 

CONDENAR a acusada SUSAN DA SILVA PATRÍCIO, Cpf: 02900007186, 

Rg: 158.4229-0, Filiação: Eva da Silva Patricio e Francisco das Chagas 

Patricio, data de nascimento: 30/03/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, chapeira autônoma, Endereço: Rua Marajó, Nº 53, 

Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT e FLAVIO DA SILVA PATRICIO, Rg: 

2418059-9, Filiação: Chagas Patricio e Eva da Silva, data de nascimento: 

17/12/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro, pintor, Endereço: 

R: Marajo, Nº 53, Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT, nas sanções do 

artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e ABSOLVER o acusado CLAUDIO 

DOMINGO DOS SANTOS, Rg: 2800642-9, Filiação: Laudelina Fernandes 

Gomes dos Santos e Marcos Benedito dos Santos, data de nascimento: 

03/01/1982, brasileiro, natural de Rosario Oeste-MT, viuvo(a), Endereço: 

Rua Maranguá, N° 705, Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT, toda as 

imputações descritas na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 365465 Nr: 5313-42.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELI PFEIFER SANTANA BRANDÃO, 

SERGIO SABINO DO CARMO, BRUNO SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT, miro agostinho das neves - OAB:, MIRO 

AGOSTINHO DAS NEVES - OAB:12818

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para 

CONDENAR a acusada SUSAN DA SILVA PATRÍCIO, Cpf: 02900007186, 

Rg: 158.4229-0, Filiação: Eva da Silva Patricio e Francisco das Chagas 

Patricio, data de nascimento: 30/03/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, chapeira autônoma, Endereço: Rua Marajó, Nº 53, 

Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT e FLAVIO DA SILVA PATRICIO, Rg: 

2418059-9, Filiação: Chagas Patricio e Eva da Silva, data de nascimento: 

17/12/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro, pintor, Endereço: 

R: Marajo, Nº 53, Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT, nas sanções do 

artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e ABSOLVER o acusado CLAUDIO 

DOMINGO DOS SANTOS, Rg: 2800642-9, Filiação: Laudelina Fernandes 

Gomes dos Santos e Marcos Benedito dos Santos, data de nascimento: 

03/01/1982, brasileiro, natural de Rosario Oeste-MT, viuvo(a), Endereço: 

Rua Maranguá, N° 705, Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT, toda as 

imputações descritas na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380486 Nr: 22235-61.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SURUBI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO SURUBI DA SILVA, Cpf: 

85638374191, Rg: 1258704-4, Filiação: Francisca Surubi da Silva e Pedro 

Pio da Silva, data de nascimento: 15/04/1977, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, casado(a), técnico em instalação, Telefone 9636-4221. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ACUSADO BENEDITO SURUBI DA 

SILVA, PARA QUE TOME CONHECIMENTO DA DECISÃO DE FLS. 54/55, 

ABAIXO TRANSCRITO.

Despacho/Decisão: AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO – ART. 89DATA: 

06/10/2015 HORÁRIO: início: 14:30 h término: 14:40 hPROC. CRIME N.º 

22235-61/2014 COD. 380486 ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97 – EMBRIAGUEZ 

AO VOLANTEPRESENTE:JUÍZA DE DIREITO: FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS OCORRÊNCIA: Aberta a audiência, inicialmente a MMª 

Juíza constatou à fls. 50 que o Acusado não foi encontrado para ser 

citado, porque ‘na referida rua, termina com numero 10 da Quadra... não 

reside a pessoa do réu e nenhuma informação obtive sobre sua pessoa’, 

segundo certificou em 15/09/2015 o Sr. Oficial de Justiça, razão pela qual 

não respondeu ao pregão, fls. 51. Após, a MMª Juíza proferiu a seguinte 

decisão: VISTOS, ETC... CONSIDERANDO QUE O ENDEREÇO QUE 

CONSTAM DOS AUTOS NÃO FOI ENCONTRADO NO PARA SER O 

ACUSADO CITADO E INTIMADO PARA COMPARECER NESTA AUDIENCIA, 

DECLARO MAIS UMA VEZ PREJUDICADA A APRESENTAÇÃO DA 

PROPOSTA MINISTERIAL DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO 

DE FLS. 33 NESTA OPORTUNIDADE. POR OUTRO LADO, CONSTATO À 

FLS. 51/52 QUE O ACUSADO FOI CITADO POR EDITAL, PUBLICADO NO 

DJE Nº 9598, PAG. 242, DISPONIBILIZADO EM 17/08/2015, MAS NÃO 

APRESENTOU SUA DEFESA PRELIMINAR, RAZÃO PELA QUAL SUSPENDO 

O ANDAMENTO DESTE PROCESSO CRIME Nº 22235-61/2014 – COD. 

380486 E DO PRAZO PRESCRICIONAL DESTA AÇÃO PENAL, ATÉ A DATA 

DE 06/10/2023, CONFORME PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 109, INCISO 

IV DO C.P. (OITO ANOS – PENA MÁXIMA: 3 ANOS DE DETENÇÃO), 

QUANDO VOLTARÁ A CORRER O PRAZO PRESCRICIONAL DA 

PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO DESTA AÇÃO PENAL PÚBLICA ATÉ A 

DATA DE 26/02/2031, POIS O FATO OCORREU EM DATA DE 29/03/2014, 

A DENÚNCIA FOI OFERTADA EM 11/12/2014, FLS. 05/07, FOI RECEBIDA 

EM 02/03/2015, FLS. 35/36, INTERROMPENDO O PRAZO PRESCRICIONAL, 

E DECORRIDOS 07 (SETE) MESES E 04 (QUATRO) DIAS DO TRANSCURSO 

PROCESSUAL, NESTA DATA O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL 

ESTÃO SENDO SUSPENSOS, POR FORÇA DO QUE DISPÕE O ART. 366 

DO C.P.P., RESTANDO AINDA 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES, E 

26 (VINTE E SEIS) DIAS, PARA A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL EM 26/02/2031. ASSIM, DETERMINO QUE OS AUTOS AGUARDE 

O DECORRER DOS PRAZOS DE SUSPENSÃO E DE PRESCRIÇÃO ACIMA 

NO ARQUIVO PROVISÓRIO (COD. 180) E QUE SE DÊ BAIXA NOS 

RELATÓRIOS (ART. 366 C.P.P.). COMPARECENDO O ACUSADO A 

QUALQUER TEMPO, CERTIFIQUE-SE SOBRE SEU ENDEREÇO 

ATUALIZADO, INCLUSIVE JUNTANDO COMPROVANTE DE RESIDENCIA EM 

SEU NOME E VOLTEM OS AUTOS À CONCLUSÃO. DECORRIDO OS DOIS 

PRAZOS ACIMA (SUSPENSÃO PROCESSUAL E SUSPENSÃO DA 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO) SEM MANIFESTAÇÃO DAS PARTES, EM 

26/02/2031 DÊ-SE VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À CONCLUSÃO 

PARA EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO. 

PUBLIQUE-SE IMEDIATAMENTE NO D.J.E. PARA INTIMAÇÃO DO 

ACUSADO. APÓS A PUBLICAÇÃO NO D.J.E. ACIMA, NOTIFIQUE-SE O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE TERMO, COMO CUSTUS LEGIS E 

REMETAM-SE OS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO (COD. 180), 

CONFORME ACIMA DETERMINADO. Nada mais, Eu o digitei.FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REISJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

Allan Francisco Silva Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 422297 Nr: 27928-89.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VIRGILIO DE OLIVEIRA AJALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA FLORÊNCIA 

CAMARGO - OAB:22054/O, MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT

 De proêmio faço consignar que a audiência outrora não foi realizada 

pelas razões consignadas na certidão encartada à fl. 120. Por 

conseguinte, redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 

25.10.2018, às 15h:00min.

Intimem-se o Ministério Público, o(a) acusado(a), seu Defensor, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Dê ciência às partes.

Cumpra.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 417337 Nr: 22548-85.2015.811.0042

 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): WANKLEY CORREA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TENARESSA A. DE A. DELLA 

LÍDERA - OAB:7031

 Finalidade intimação do réu, na pessoa do seu advogado, para ciência do 

ofício n. 2137/GCEM/CMMCEDGP/PMMT, o qual informa a atual situação 

funcional do réu e dos Juízes Militares sorteados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 529220 Nr: 21055-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NEIRIANE PANIAGO DA SILVA TRANDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Finlaidade: Intimação do réu, na pessoa do seu advogado, para ciência da 

decisão proferida parcialmente transcrita abaixo: " VISTOS.ETC. Desse 

modo, tendo em vista que o objeto do pedido de restituição não mais 

interessa ao processo e que foi devidamente comprovada a propriedade 

do bem, JULGO PROCEDENTE o pedido de fls. 4/5, nos termos do artigo 

191 do Código de Processo Penal Militar.Intime-se.Às providências."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134261 Nr: 1479-07.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEM.CEL. ARDONIL MANOEL GONZALES 

JUNIOR, CAP.PM FERNANDO SCHULZ GALVÃO DA SILVA, 2º SGT PM 

MARCO ANTONIO DE BRITO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT, RÔMULO BEZERRA PEGORARO - OAB:23871/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RÔMULO BEZERRA 

PEGORARO, para devolução dos autos nº 1479-07.2009.811.0042, 

Protocolo 134261, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 523156 Nr: 15187-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE ACKERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência:

1) Do envio da Carta Precatória para Comarca de PEIXOTO DE 

AZEVEDO-MT, em 09/10/2018, via malote digital código de rastreabilidade 

81120183722130, com a finalidade de inquirição da testemunha arrolada 

pelo Ministério Público, Maria Julia Vilhena representada pelo genitor José 

Luiz Fernandes Vilhena.

 2) Da distribuição para Segunda Vara Criminal e Cível sob nº 

3716-56.2018.811.0023, código 93449, em 10/10/2018, e querendo, 

acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 486757 Nr: 26391-87.2017.811.0042

 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: MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGYDIO DE SOUZA NEVES - 

OAB:342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que serve a presente para intimar a parte autora, na pessoa 

de seu patrono, quanto ao teor da DECISÃO ref. 28 parcialmente 

transcrita, como segue: VISTOS. ETC. POR TAIS CONSIDERAÇÕES, 

indefiro o pedido de renovação da concessão da tutela antecipada. De 

mais a mais, considerando que transcorreu o prazo para que o Estado de 

Mato Grosso viesse à contestar a ação, então decreto à revelia, todavia, 

deixo de aplicar os seus efeitos, tendo em vista que as ações contra o 

Estado, os efeitos da revelia são inaplicáveis, justamente por se tratar de 

direitos indisponíveis. Por fim, intime o autor pretende produzir alguma 

outra prova à justificar designação de audiência, do contrário, dê vista dos 

autos ao ilustre Promotor de Justiça, na qualidade de custo legis, afim de 

que seja colhido seu parecer, quando após deverá o feito retornar 

concluso para sentença. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 509584 Nr: 2339-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL OUTO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LIBERA - OAB:7.031

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa do ADVOGADO para ciência 

da expedição de Carta Precatória para Comarca de Vila Rica-MT, para 

inquirição da testemunha arrolada pelo Ministério Público, Srª PATRICIA 

SIMONE KRANZ CASSOL, bem como para no prazo legal, querendo, 

apresentar QUESITOS visando instruir a aludida Deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 509584 Nr: 2339-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL OUTO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LIBERA - OAB:7.031

 VISTOS ETC.

 Cumpra-se o item VII e seguintes da decisão de fl. 564.

Os presentes saem intimados.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 509584 Nr: 2339-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL OUTO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LIBERA - OAB:7.031

 VISTOS ETC.

I. Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecução penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado às fls. 1/9, uma vez que preenchidos 

os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 78 do mesmo Codex.

II. A ação penal será processada perante o CONSELHO ESPECIAL DE 

JUSTIÇA (art. 27, I, da Lei n° 8.457/92).

III. Proceda-se ao necessário para CITAÇÃO do acusado. Sendo o caso, 

requisite-se o acusado na forma da lei para que compareça pessoalmente 

na Secretaria desta Vara Militar a fim de ser citado.

 No momento da citação o acusado deverá indicar defensor constituído ou 
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manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, devendo a 

Gestora Judicial e/ou Oficial de Justiça ao lavrar a certidão de citação, 

sempre que possível, indicar os motivos pelos quais o acusado não 

tenciona contratar defensor.

IV. Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC Judicial (4ª Edição).

V. De outra feita, seguindo a orientação do STF no HC 127900 (Relator 

Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016, divulgado 2.8.2016 e 

publicado 3.8.2016), o(s) interrogatório(s) do(a,s) acusado(a,s) se dará 

ao final da instrução processual.

VI. DESIGNO sessão para sorteio dos Juízes Militares que comporão o 

Conselho Especial de Justiça para o dia 19.9.2018, às 13h30min.

VII. DESIGNO sessão de posse dos Juízes Militares sorteados e de 

instrução para oitiva das testemunhas arroladas pela acusação para o dia 

12.2.2019, às 13h30min.

 VIII. Desde já faculto à defesa, a partir da intimação desta até 48 horas 

após a sessão de instrução, opor as exceções a que se refere o art. 407 

do CPPM. O Ministério Público, igualmente, poderá opor exceções na forma 

do art. 408 do CPPM.

IX. Para a realização do ato designado: a) Requisitem-se todos os 

servidores públicos, na forma da lei; b) Testemunhas militares deverão ser 

requisitadas para comparecer a sessão, independentemente do local em 

que estejam; e c) Após a citação do réu e sorteio do Conselho Especial de 

Justiça, expeça(m)-se carta(s) precatória(s) para oitiva de testemunha(s) 

civil(s) eventualmente arrolada(s) na denúncia e residente(s) em outra(s) 

Comarca(s).

X. Ademais, procedo a análise quanto ao pedido de declínio de 

competência apresentado pelo Ministério Público no item III da cota que 

acompanha a denúncia, em relação ao suposto cometimento do crime de 

assédio sexual (art. 216-A do CP) em face da vítima SD PM Neiriane 

Paniago da Silva Trindade (conforme exegese da denúncia, em que pese o 

erro da indicação da vítima na cota).

Nesta toada, a despeito da entrada em vigor da Lei n. 13.491/2017, que 

ampliou substancialmente a competência da Justiça Militar, em relação ao 

suposto delito tal diploma deve ser aplicado somente a partir do dia 

13.10.2017, pois a retroatividade da nova Lei pode causar prejuízo ao 

agente.

Neste sentido, convém frisar que o art. 90-A da Lei 9.099/95 veda a 

aplicação desse Diploma Legal no âmbito da Justiça Militar, impedindo que 

o agente submetido à jurisdição militar seja agraciado pelas medidas 

despenalizadoras do JECrim (transação penal e suspensão condicional do 

processo), o que o coloca em situação jurídica mais gravosa, pois sob a 

égide da Justiça Penal Comum poderia ser beneficiado por tais medidas.

Desse modo, sendo norma mista, onde prevalece a regra penal material 

(competência) e efeitos materiais mais gravosos (impossibilidade de 

transação penal, de suspensão condicional do processo e de substituição 

da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos), a Lei n. 

13.491/2017 não deve ser aplicada ao suposto crime de assédio sexual 

cometido antes de sua vigência.

Similar situação ocorreu com a Lei n° 9.271/96, que deu nova redação ao 

artigo 366 do Código de Processo Penal. Na ocasião, sedimentou-se o 

entendimento de que, por se tratar de regra de caráter híbrido, de direito 

material e processual, não se aplicaria às infrações cometidas antes da 

vigência da citada lei, conforme julgados abaixo colacionados:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. RÉU REVEL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO LAPSO PRESCRICIONAL. CRIME 

COMETIDO ANTES DA LEI 9.271/96. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Por se tratar de regra de 

caráter híbrido, penal de direito material e processual, inaplicável é o art. 

366 do CPP às infrações cometidas antes da vigência da Lei n. 9.271/96. 

Precedentes do STF e do STJ. Recurso julgado prejudicado, 

declarando-se extinta a punibilidade do recorrido em face da prescrição, 

nos termos do art. 107/IV, c/c os artigos 109, VI e 110, § 1º, todos do 

Código Penal”. (RESP 187767 SP 1998/0065865-3, Quinta Turma, Relator 

Ministro José Arnaldo da Fonseca, Julgado em 15.04.1999, Publicado DJ 

24.05.1999 p. 189) (g.n.)

“RESP – ESTELIONATO – FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 

9.271/96, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 366, DO CPP – 

INAPLICAÇÃO DO REFERIDO DIPLOMA. 1. Não é possível dissociar as 

disposições do art. 366, do CPP, com a nova redação que lhe deu a Lei nº 

9.271/96, para se aplicar, a fatos pretéritos, tão somente a suspensão do 

processo, deixando fluir o prazo prescricional. 2. Em tais condições, 

remanescem as regras anteriores, aplicando-se o novel diploma tão 

somente para fatos delituosos ocorridos após a sua vigência. 3. Recurso 

conhecido”. (RESP 157589 SP 1997/0087112-6, Sexta Turma, Relator 

Ministro Anselmo Santiago, Julgado em 24.11.1998, Publicado DJ em 

08.03.1999 p. 53) (g.n.)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP – 

FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.271/96 – OCORRÊNCIA DA 

PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. A alteração do art. 366 do 

Código de Processo Penal, realizada através da Lei n 9.271/96, possui 

efeito híbrido, pois atinge tanto o direito processual, como o material, 

sendo esse, na realidade, mais prejudicial ao acusado. Assim, não deve a 

referida lei, datada de 17 de Junho de 1996, ter aplicabilidade em relação 

aos fatos praticados anteriormente à sua vigência”. (RESE 

10521990061728001 MG, 5ª Câmara Criminal, Relator Eduardo Machado, 

Julgado em 28.03.2013, Publicado em 05.06.2013) (g.n.)

Diante do exposto, DECLINO da competência jurisdicional para processar e 

julgar o presente feito em relação ao suposto cometimento do crime de 

assédio sexual (art. 216-A do CP) em face da vítima SD PM Neiriane 

Paniago da Silva Trindade, em favor do Juizado Especial Criminal da 

Comarca de Vila Rica-MT. Para tanto, extraia-se cópia do presente feito e 

remeta-se àquele Juízo.

XI. Intimem-se.

XII. Às providências.

Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 400171 Nr: 4385-57.2015.811.0042

 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): RAUL ALVES DE PAULA, WANDERLEY 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/, DAVID CLEMENTE RUDY - OAB:14787

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus ADVOGADOS 

para manifestação quanto a DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA nº 

987-56.2018.811.0088, código 74226, pela Vara Única da Comarca de 

Aripuanã/MT, com diligência NEGATIVA quanto a intimação/inquirição das 

testemunhas arroladas pela Defesa do acusado Raul Alves de Paula, 

RAFAEL ROMLOW e 3º SGT PM RR ROBERTO CARLOS DE SOUZA CRUZ, 

conforme fls. 197/222 (Ref: 104).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 162185 Nr: 9516-86.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

Conceda-se vista ao Ministério Público para manifestar acerca do pedido 

de prescrição virtual às fls. 244/245.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 347290 Nr: 7990-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERNANDO MESQUITA DE SOUZA, 

ALEX STENIO ROMERO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 
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JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus, na pessoa dos seus advogados, para 

ciência da juntada de Ofício nº 1891/2018, oriundo da Vara Única Criminal 

da Comarca de Apiacás/MT, o qual informa que foi distribuída Carta 

Precatória sob o nº( 1462-24.2018.811.0084– Cód. 56811) e designada 

audiência para o dia 25.10.2018, às 16h45min para INQUIRIÇÃO DA 

TESTEMUNHA Maria Eva Romero.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 540382 Nr: 31884-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERIVELRON GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

15/10/2018, às 15h15min, para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de setembro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 315706 Nr: 14752-82.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE OLIVEIRA, GILSONEY MARTINS 

CESAR, ENEZIO MANOEL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, ANDERSON ROSSINI PEREIRA - OAB:9086-B/MT

 “Vistos, etc.

 I - Homologo a desistência das testemunhas ausentes, ora manifestada 

pelas partes (ocorrência 02).

II – Por fim, designo o dia 19 de outubro de 2018, às 16h30 para a oitiva da 

testemunha Valéria da Corte Rossi Farias, bem como o interrogatório dos 

acusados.

III - Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 509418 Nr: 2209-03.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VENÍCIO GONÇALVES SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13.025

 Vistos, etc.

 I – Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca das testemunhas faltantes, como 

requerido (ocorrência 02).

II – Desde logo, designo o dia 22 de outubro de 2018, às 15h30 para a 

oitiva das testemunhas faltantes, bem como, o interrogatório do acusado.

III - Por fim, atente-se às testemunhas de defesa arroladas, devendo as 

mesmas serem devidamente intimadas.

IV - Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 497285 Nr: 36423-54.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA BISPO DA SILVA, WESLEY BASTOS 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 Código: 497285

Vistos etc;

Diante do teor do Ofício n° 021/2018/1ªProjus (anexo) em que o douto 

Promotor de Justiça requer a redesignação das audiências ante a 

impossibilidade de estar presente nos atos pelos motivos ali expostos, 

redesigno a audiência para o dia 22 de outubro de 2018, às 16h30.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 47496 Nr: 1963-95.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENATEL DOS SANTOS ALBERNAZ, 

WALTINHO RAMOS DE ANDRADE, CLEUDINEY MESQUITA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, ELÍDIA PENHA GONÇALVES - OAB:2886-A, Marcos 

Wagner Santana Vaz - OAB:14783

 Código: 47496

Vistos, etc.

Ante o parecer ministerial de fl.325, designo o dia 24 de Outubro de 2018, 

às 14 horas para a oitiva das testemunhas faltantes, bem como o 

interrogatório dos acusados.

Expeça-se o necessário, atentando-se ao parecer supramencionado.

Dê-se vistas ao Ministério Público, para se manifestar quanto ao laudo 

pericial acostado às fls.301/306, nos termos do artigo 62 do Código de 

Processo Penal.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de Julho de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 163531 Nr: 10849-73.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DUARTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHEYLA MARA CORRÊA DE 

ALMEIDA - OAB:8.708 - MT, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 Código: 163531

Vistos, etc.

Ante o parecer ministerial de fl.233, designo o dia 18 de Outubro de 2018, 

às 16h30 para a oitiva das testemunhas faltantes.

 Expeça-se o necessário, atentando-se ao parecer supramencionado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.
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Intime-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.: 305884 Nr: 4523-63.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY OU SIDNEI GOMES MARCONDE, 

WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO OULICES 

DE OLIVEIRA - OAB:12561/MT

 Código: 305884

Vistos etc;

Ante a manifestação pelo Ministério Público à fl. 429, designo o dia 18 de 

Outubro de 2018, às 15h30, para a oitiva das testemunhas faltantes, 

devendo ser intimadas nos endereços mencionados.

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.

Na oportunidade, será o réu interrogado, devendo intimá-lo para tanto.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 489775 Nr: 29232-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA COSTA MARQUES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O

 “Vistos, etc.

 I - Inicialmente, homologo a desistência da testemunha Douglas Rodrigues 

dos Reis, conforme manifestado (ocorrência 03).

II - Desde logo, designo o dia 16 de outubro de 2018, às 14h00min para a 

oitiva das testemunhas faltantes. Expeça-se o necessário para a 

realização do ato.

III- Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, Edivania Coelho de Melo, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529050 Nr: 46556-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO BEZERRA VIEIRA, HENRIQUE DIAS 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO IAGO VILLAS BOAS 

BORBA - OAB:24382, Carla Fernanda Flausino da Silva - 

OAB:24386/O, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 Intimação da defesa do réu Henrique Dias de souza, para no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar os memoriais finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535820 Nr: 27461-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTONIO DA SILVA, IVAN WELLINTON 

IENSEN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 13/12/2018, às 14:55 

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.: 504791 Nr: 43788-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABYOLLA SANTOS XIMENES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 [...] TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de 

FABYOLLA SANTOS XIMENES DE SOUZA, brasileira, solteira, natural de 

Cuiabá/MT, nascida em 10.07.1993, portadora do RG n. 23481811 SSP/MT 

e cadastrada no CPF n°. 044.115.611-8/2, filha de Naelbe Santos de Paula 

e Adonias Ximenes de Souza, residente na Rua 41, Qda 55, Setor 3, n°. 3, 

Quitinete n°. 04, Bairro CPA III, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) 

anos de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa 

em 500 (quinhentos) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um 

trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária quando do efetivo pagamento.Tendo em vista 

que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 

n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja 

publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, 

do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para 

cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código 

Penal Brasileiro.Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 

c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de 

Drogas e ainda, o que foi decidido no Incidente de Uniformização de 

Jurisprudência n°. 101532/2015 - Classe CNJ – 433, com a edição do 

Enunciado n°. 47: “A valoração negativa da quantidade e natureza do 

entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime 

mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”, 

FIXO o regime prisional de início em FECHADO.Da mesma forma e com 

fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO a 

condenada o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão 

domiciliar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, 

notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da 

lei penal e evitar reiteração delituosa. [...]

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 514686 Nr: 7188-08.2018.811.0042

 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): SÉRGIO DA SILVA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B

 Por todo exposto, ACOLHO a preliminar de nulidade arguida para decretar 

a ilicitude das provas a partir do acesso a informações constante do 

aparelho celular sem autorização judicial e, por via de consequência, 

JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA e ABSOLVO o réu SÉRGIO DA 

SILVA CORDEIRO, brasileiro, solteiro, técnico de smartphone, natural de 
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Campo Grande/MS, nascido em 11/04/1989, portador do RG n. 21610940 

SSP/MT, filho de Haroldo Cordeiro de Lima e Dilma da Silva Santana, 

residente e domiciliado na Rua Las Vegas, Quadra 20, s/n, Bairro Três 

Poderes, em Cuiabá/MT, das imputações conferidas na denúncia, o que 

faço com fundamento no disposto pelo art. 386, inciso VI, do Código de 

Processo Penal.Para tanto, expeça-se o competente alvará de soltura em 

favor de SÉRGIO DA SILVA CORDEIRO, se por outro motivo não tiver que 

permanecer preso.Determino a incineração das substâncias 

entorpecentes apreendidas, devendo ser destruída a balança de precisão 

apreendida.DECLARO o perdimento em favor da União da arma de fogo 

calibre 38 e munições, relacionadas no auto de apreensão de fl. 16, o que 

faço com base no art. 91, II, alínea “a”, do Código Penal, determinando as 

providências do art. 25 da Lei nº 10.826/2003. No mais, DEFIRO a 

restituição da quantia de R$ 330,95 (trezentos e trinta reais e noventa e 

cinco centavos) e dos US$ 28,00 (vinte e oito dólares), bem como do 

celular e demais objetos e documentos relacionados no auto de apreensão 

de fl. 16 e encartados à fl. 58, mediante termos nos autos, a serem 

retirados no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar do trânsito em 

julgado, sob pena de perdimento (CPP, art. 122). Da sentença, intimem-se 

o Ministério Público, o defensor e o sentenciado, pessoalmente, indagando 

a eles sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante termo, tudo a 

teor dos itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da CNGCGJ/MT.Sem custas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 519631 Nr: 11762-74.2018.811.0042

 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): AXLY OLIVEIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de denunciado 

AXLY OLIVEIRA QUEIROZ, vulgo “Nei”, brasileiro, solteiro, entregador, 

portador do RG 24064122 SPP MT, natural de Cuiabá/MT, nascido em 

09.04.1993, filho de Francisco Gonçalves de Queiroz e Ana Lúcia Oliveira 

Sobrinho, residente na Rua 04, nº 17, Bairro Jardim dos Ipês, Cuiabá/MT, 

pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei n. 

11.343/06, no patamar de 05 (Cinco) anos de reclusão.Levado pelos 

mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, que 

atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação 

sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época dos fatos.FIXO o regime prisional de 

início em FECHADO.Estando presentes os fundamentos da prisão 

preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a 

aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, NEGO ao condenado o 

direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão 

cautelar.DETERMINO a incineração da substância entorpecente 

apreendida. DECRETO o perdimento em favor do PROERD da quantia de R$ 

383,00 (trezentos e oitenta e três) reais, e em favor da UNIÃO a balança 

de precisão, bem como a motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, placa 

QBB 3114, apreendidas às fls. 20/21, posto que utilizadas na prática do 

tráfico ilícito de entorpecentesDEFIRO a restituição em benefício do réu de 

um capacete, um “pircing, uma corrente com pingente e uma carteira (fls. 

20/21), mediante termo nos autos, posto que ausente de provas da sua 

origem ilícita ou que tivessem vinculação com o ilícito.Por se tratar de 

processo que o regime inicial foi fixado no fechado e o condenado AXLY 

OLIVEIRA QUEIROZ aguardará preso o julgamento de eventual recurso, 

nos termos do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO que 

se expeça imediatamente Guia de Execução Provisória, na forma da lei, 

encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal..P.R.I.C.Cuiabá/MT, 09 de 

outubro de 2018. RENATA DO CARMO EVARISTOJuíza de Direito em 

Substituição Legal

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 404840 Nr: 9362-92.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACKSON DOUGLAS 

BOABAID DE SOUZA - OAB:20201

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, com base no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal, e ABSOLVO o réu JOSÉ 

RIVALDO NOGUEIRA, devidamente qualificado, das acusações que lhe 

foram imputadas, em virtude da inexistência suficiente de provas.Revogo 

as medidas cautelares impostas ao réu às fls. 158/159.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os presentes autos e procedam-se as baixas e 

anotações de estilo.Expedientes necessários. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 161271 Nr: 8602-22.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10016/MT, EMERSON FLORENTINO 

RODRIGUES - OAB:23.287, HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO 

- OAB:22992/0 MT, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:11900, 

UELLITON DA SILVA LACERDA - OAB:21.407/MT, Vanessa Cristina 

Mendes Ferreira - OAB:17173

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dr. 

UELLITON DA SILVA LACERDA OAB/MT 21.407, para que tome ciência da 

sentença proferida às fls. 302/304.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 149272 Nr: 16633-65.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JESSER COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dr. 

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB/MT 10.657, para que tome ciência 

da sentença proferida às fls. 155/158.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 527645 Nr: 19560-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

este feito co a finalidade de intimar o advogado FELIPE AUGUSTO 

DORILÊO DE REZENDE OAB/MT 17.729 da audiência designada para o dia 

12/02/2019 às 13h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 364997 Nr: 4760-92.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.447
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 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JOSIAS 

SANTANA DE OLIVEIRA OAB/MT 11.447, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, sob aplicação da penalidade 

prevista no artigo 264 do Código de Processo Penal e comunicação a 

OAB/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 371545 Nr: 12191-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, Marciano Xavier das Neves - OAB/MT 11.190 - 

OAB:MT0011190O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES OAB/MT 11.190 e FABIANO ALVES ZANARDO 

OAB/MT 12.770, para que apresente as contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 08 (oito) dias, sob aplicação da penalidade prevista 

no artigo 265 do Código de Processo Penal e comunicação a OAB/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 528241 Nr: 20091-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:10

Intimando:Réu(s): José Dijalma da Silva, Cpf: 32578210934, Rg: 14027990 

SESP PR Filiação: Euzebio Jose da Silva e Eulina Muniz da Silva, data de 

nascimento: 07/09/1954, brasileiro(a), natural de Maringa-PR, casado(a), 

tapeceiro, Endereço: Rua 15, Perto do Sobrado Carioca, Qda 15, Bairro: 

Parque Cuiabá, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Intimar o réu, acima qualificado, para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Considerando o teor da certidão de fl. 44, bem como a 

manifestação do “Parquet” à fl. 45, determino a citação do denunciado via 

edital, com fulcro no art. 361 do CPP, para responder a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP.

Nome do Servidor (digitador):Alexandre

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 321397 Nr: 404-25.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 17.793, Edno Damasceno de Farias - OAB:11.134 

OAB/MT, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14885/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA OAB/MT 14.885, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente comprovante de endereço do acusado CARLOS ALEXANDRE 

DE ALMEIDA, conforme decisão de fls. 287.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 420707 Nr: 26206-20.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 o advogado de defesa, PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB/MT 13.025 para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 444488 Nr: 21294-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, PITTER 

JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB/MT 15.980, para que, no prazo de 08 

(oito) dias, apresente as razões do recurso de apelação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 364997 Nr: 4760-92.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.447

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JOSIAS 

SANTANA DE OLIVEIRA OAB/MT 11.447, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação da 

penalidade prevista no artigo 264 do Código de Processo Penal e 

comunicação a OAB/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 371545 Nr: 12191-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, Marciano Xavier das Neves - OAB/MT 11.190 - 

OAB:MT0011190O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES OAB/MT 11.190 e FABIANO ALVES ZANARDO 

OAB/MT 12.770, para que apresente as contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de aplicação da penalidade 

prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e comunicação a 

OAB/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 384748 Nr: 26741-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3774

 INTIMAR O ADVOGADO LAURO JOSÉ DA MATA OAB/MT 3.774 DA 

AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DESIGNADA PARA O DIA 20/02/2019 

ÀS 14H40MIN.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 366354 Nr: 6258-29.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UOLTER ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natali Akemi Nishiyama - 

OAB:19082

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, HÉLIO 

NISHIYAMA OAB/MT 12.919, da audiência designada para o dia 

19/02/2019 às 14h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 501218 Nr: 40221-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Borges Santos - 

OAB:12.558

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o réu na pessoa de seu advogado 

de defesa, ALEXANDRE BORGES SANTOS OAB/MT 12.558, para que 

compareça à audiência designada para o dia 16/10/2018.

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.: 373222 Nr: 14283-31.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO, 

FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, MARCOS ROGERIO XAVIER FRANÇA, 

MARCIO LUIZ DA SILVA, RENATO TIAGO TREVISAN, KELLY CRISTINA DA 

SILVA, ELMO ZANIEL ANTONIO DA SILVA, CLODOALDO DOGLES DE 

OLIVEIRA, RAFAEL FERNANDES SOUZA, WILSON OLIVEIRA DE JESUS, 

LUIZ PAULO MACIEL, FERNANDO CARLO RODRIGUES, ALESSANDRO 

PEREIRA DA CRUZ, EDSON LUIS ASSUNÇÃO DA CRUZ, HUDSON DE 

ARRUDA FERREIRA, LUCAS ALEXANDRE EZEQUIEL, GERALDO DE 

SOUZA NASCIMENTO, EVERTON GONÇALVES DE PINA JUNIOR, EDEMIR 

BENEDITO DA SILVA, FERNANDES LUIZ DE CASTRO LAMEU, EDUARDO 

APARECIDO REIS DE ARRUDA, ANDRE LUIZ VELOSO, VALDENIR EZÍDIO 

DA COSTA, ADRIANO PARDIM DOS SANTOS, ARISTIDE JUNIOR CURVO 

SANTANA, BENEDITO BEZERRA DOS SANTOS, HUDELSON ERIK SANTOS 

DE PINHO, WILLIAN LEITE DA SILVA, MAURO FERREIRA DE SOUZA, 

MAYKSON DOUGLAS DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO LIMA NETO, ANTONIO 

ALEX NOGUEIRA DELGADO, DANIEL JOSÉ ROSA, ELTHON SOARES DA 

SILVA, ALEXANDRE ROSA DA SILVA, ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA, 

ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, GICELE CRISTINA PINHEIRO DE 

ARRUDA, GUILHERME APARECIDO DA SILVA, ADOMICIO LIMA FRANÇA, 

PAMELA DRIELYN OLIVEIRA DA SILVA, GEAN CARLOS FERNANDES DE 

SOUZA, BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA, DAVID NAVES 

ALVES, JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA, HENRIQUE BRUNO SANTANA, 

TRICIA REGIANE SILVA MENDES, CRISTIANE LOUREIRO DA SILVA, JOSE 

EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA, MAURÍCIO DA SILVA FILHO, CARLOS 

ALEXANDRE FERREIRA BARROS, ANA KAREN RAMOS DE ALMEIDA, 

SABRINA DA SILVA, VINICIUS CANDIDO, JULYANE ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA, WELLITON LIMA CHINA, KAROLINE SANTOS RAMALHO, 

ANDRESON SOUZA LUCAS, FAGNER COSTA MATHEUS, RAFAEL 

RODRIGUES DA SILVA, VIVIANE DA GAMA LEITE, MARCOS ANTÔNIO 

PEIXOTO, FLAVIO JOSE VIEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, ALAERTE RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:16262/MT, ALBERTO GONÇALVES - OAB:2.711-A/MT, ALBERTO 

GONÇALVES - OAB:2886, ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE 

CHAVES FADINI - OAB:7645, ALINO CESAR DE MAGALHAES - 

OAB:14445/MT, ANA LÚCIA DIAS DO NASCIMENTO - OAB:18880/MT, 

ANTONIO FERREIRA DINIZ - OAB:16355/MT, Antonio Silveira 

Guimarães Júnior - OAB:15694/MT, ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284, ARMANDO CAMARGO PENTEADO 

NETO - OAB:14284, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:15375/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:3237-B/MT, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, Dejalma Ferreira dos 

Santos - OAB:12062/MT, EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313/O, ELIANE GOMES FERREIRA - OAB:9862/MT, ELÍDIA 

PENHA GONCALVES - OAB:2886-A, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7341-A, 

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988, FABRICIA 

BARROS DE PAIVA - OAB:11872, FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341/MT, FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB:4455/MT, 

GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - OAB:5926, HELIO CASTELO BRANCO 

DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT, HERNAN ESCUDEIRO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT, HILOMAR HILLER - OAB:10768, 

HILOMAR HILLER - OAB:10768/MT, ÍRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - 

OAB:9486/MT, JANAINA RIBEIRO BEZERRA BARBOSA - 

OAB:12533/MT, JOÃO PERON - OAB:3060, JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:9209, JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS - OAB:15346, 

JOSUÉ GRACINDO ALVES - OAB:12522, JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598, KESIA MARTIN FORTES DOS REIS - OAB:16125-B, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, LEISLIE FHAENISCH - 

OAB:5860-A/MT, LUCIO MAURO DANTAS - OAB:13712, LUIZ FELIPPE 

CANAVARROS CALDART - OAB:23.252, MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944, Manuela Krueger - OAB:17902, MARCELO COELHO - 

OAB:5.950-A, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, MARCIO 

SALES DE FREITAS - OAB:7888, MARCIONE MENDES DE PINHO - 

OAB:13.267, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, NIVALDO 

PEREIRA DA SILVA - OAB:17795/O, PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:18874/MT, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT, 

RAFAEL KRUEGER - OAB:12058/MT, RICARDO ANTONIO DE 

LAMONICA ISRAEL PEREIRA - OAB:14679, ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/0, ROBSON DA SILVA CARVALHO - OAB:16588, ROBSON 

FURTADO DA SILVA - OAB:15282/0-MT, ROBSON SANTOS DA SILVA - 

OAB:14.863, Rômulo Nogueira de Arruda - OAB:7693, Tathyane 

Garcia da Matta - OAB:OAB 18862/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B, Tiffany Midory Rodrigues Kanashiro - 

OAB:15623/MT, VANDERLEY AMORIM - OAB:10207, WALMIR 

CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT, WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:20883/MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610, 

WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT, WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11323

 Em atenção ao item 3.3 da r. decisão de fls. 10487/10493v., impulsiono os 

autos para intimar os advogados de defesa Dr. Neyman Augusto Monteiro 

e Dr. Ednilson Zanardini Menezes, para apresentarem as alegações finais 

do acusado RENATO TIAGO TREVISAN, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 373222 Nr: 14283-31.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO, 

FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, MARCOS ROGERIO XAVIER FRANÇA, 

MARCIO LUIZ DA SILVA, RENATO TIAGO TREVISAN, KELLY CRISTINA DA 

SILVA, ELMO ZANIEL ANTONIO DA SILVA, CLODOALDO DOGLES DE 

OLIVEIRA, RAFAEL FERNANDES SOUZA, WILSON OLIVEIRA DE JESUS, 

LUIZ PAULO MACIEL, FERNANDO CARLO RODRIGUES, ALESSANDRO 

PEREIRA DA CRUZ, EDSON LUIS ASSUNÇÃO DA CRUZ, HUDSON DE 
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ARRUDA FERREIRA, LUCAS ALEXANDRE EZEQUIEL, GERALDO DE 

SOUZA NASCIMENTO, EVERTON GONÇALVES DE PINA JUNIOR, EDEMIR 

BENEDITO DA SILVA, FERNANDES LUIZ DE CASTRO LAMEU, EDUARDO 

APARECIDO REIS DE ARRUDA, ANDRE LUIZ VELOSO, VALDENIR EZÍDIO 

DA COSTA, ADRIANO PARDIM DOS SANTOS, ARISTIDE JUNIOR CURVO 

SANTANA, BENEDITO BEZERRA DOS SANTOS, HUDELSON ERIK SANTOS 

DE PINHO, WILLIAN LEITE DA SILVA, MAURO FERREIRA DE SOUZA, 

MAYKSON DOUGLAS DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO LIMA NETO, ANTONIO 

ALEX NOGUEIRA DELGADO, DANIEL JOSÉ ROSA, ELTHON SOARES DA 

SILVA, ALEXANDRE ROSA DA SILVA, ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA, 

ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, GICELE CRISTINA PINHEIRO DE 

ARRUDA, GUILHERME APARECIDO DA SILVA, ADOMICIO LIMA FRANÇA, 

PAMELA DRIELYN OLIVEIRA DA SILVA, GEAN CARLOS FERNANDES DE 

SOUZA, BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA, DAVID NAVES 

ALVES, JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA, HENRIQUE BRUNO SANTANA, 

TRICIA REGIANE SILVA MENDES, CRISTIANE LOUREIRO DA SILVA, JOSE 

EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA, MAURÍCIO DA SILVA FILHO, CARLOS 

ALEXANDRE FERREIRA BARROS, ANA KAREN RAMOS DE ALMEIDA, 

SABRINA DA SILVA, VINICIUS CANDIDO, JULYANE ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA, WELLITON LIMA CHINA, KAROLINE SANTOS RAMALHO, 

ANDRESON SOUZA LUCAS, FAGNER COSTA MATHEUS, RAFAEL 

RODRIGUES DA SILVA, VIVIANE DA GAMA LEITE, MARCOS ANTÔNIO 

PEIXOTO, FLAVIO JOSE VIEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, ALAERTE RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:16262/MT, ALBERTO GONÇALVES - OAB:2.711-A/MT, ALBERTO 

GONÇALVES - OAB:2886, ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE 

CHAVES FADINI - OAB:7645, ALINO CESAR DE MAGALHAES - 

OAB:14445/MT, ANA LÚCIA DIAS DO NASCIMENTO - OAB:18880/MT, 

ANTONIO FERREIRA DINIZ - OAB:16355/MT, Antonio Silveira 

Guimarães Júnior - OAB:15694/MT, ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284, ARMANDO CAMARGO PENTEADO 

NETO - OAB:14284, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:15375/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:3237-B/MT, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, Dejalma Ferreira dos 

Santos - OAB:12062/MT, EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313/O, ELIANE GOMES FERREIRA - OAB:9862/MT, ELÍDIA 

PENHA GONCALVES - OAB:2886-A, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7341-A, 

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988, FABRICIA 

BARROS DE PAIVA - OAB:11872, FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341/MT, FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB:4455/MT, 

GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - OAB:5926, HELIO CASTELO BRANCO 

DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT, HERNAN ESCUDEIRO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT, HILOMAR HILLER - OAB:10768, 

HILOMAR HILLER - OAB:10768/MT, ÍRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - 

OAB:9486/MT, JANAINA RIBEIRO BEZERRA BARBOSA - 

OAB:12533/MT, JOÃO PERON - OAB:3060, JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:9209, JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS - OAB:15346, 

JOSUÉ GRACINDO ALVES - OAB:12522, JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598, KESIA MARTIN FORTES DOS REIS - OAB:16125-B, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, LEISLIE FHAENISCH - 

OAB:5860-A/MT, LUCIO MAURO DANTAS - OAB:13712, LUIZ FELIPPE 

CANAVARROS CALDART - OAB:23.252, MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944, Manuela Krueger - OAB:17902, MARCELO COELHO - 

OAB:5.950-A, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, MARCIO 

SALES DE FREITAS - OAB:7888, MARCIONE MENDES DE PINHO - 

OAB:13.267, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, NIVALDO 

PEREIRA DA SILVA - OAB:17795/O, PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:18874/MT, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT, 

RAFAEL KRUEGER - OAB:12058/MT, RICARDO ANTONIO DE 

LAMONICA ISRAEL PEREIRA - OAB:14679, ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/0, ROBSON DA SILVA CARVALHO - OAB:16588, ROBSON 

FURTADO DA SILVA - OAB:15282/0-MT, ROBSON SANTOS DA SILVA - 

OAB:14.863, Rômulo Nogueira de Arruda - OAB:7693, Tathyane 

Garcia da Matta - OAB:OAB 18862/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B, Tiffany Midory Rodrigues Kanashiro - 

OAB:15623/MT, VANDERLEY AMORIM - OAB:10207, WALMIR 

CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT, WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:20883/MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610, 

WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT, WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11323

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as defesas dos acusados da r. 

decisão proferida às fls. 10487/10493v., cuja parte dispositiva transcrevo 

a seguir: “(...)Desta forma, em consonância com o parecer ministerial e 

considerando que a interceptação telefônica determinada nestes autos 

respeitou os ditames legais e que os demais pedidos são impertinentes, 

INDEFIRO o sobrestamento da ação penal e os pleitos formulados.(...) Isto 

posto, em dissonância com o parecer ministerial, indefiro, por ora, o pedido 

de prisão preventiva formulado, por ausência do periculum libertatis.(...) 

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO os 

memoriais finais em diligência e, via de consequência, RECEBO o 

aditamento da denúncia, para corrigir o nome e qualificação do acusado, 

devendo constar EDIVANIO CAMPOS DA SILVA, vulgo “Tiquinho”, filho de 

Nestor Campos da Silva e Laudelina Campos da Silva, nascido em 

10/11/1985, brasileiro, natural de Araputanga/MT.(...) a fim de se evitar 

maior elastério na prolação da sentença, pois esta ação já se encontra em 

fase de alegações finais, DETERMINO que o acusado EDIVANIO CAMPOS 

DA SILVA integre o rol do réus constante da ação penal Cód. 529324, 

porquanto nesta demanda a instrução criminal ainda não se iniciou.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 317903 Nr: 17175-15.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE MOUSSA GEORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GUSMÃO 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/GO 20.859, JOSÉ DO CARMO ALVES 

SIQUEIRA - OAB:OAB-GO - 12.903, LAÍS GONÇALVES VITORINO - 

OAB:OAB-GO - 42.868, VANESSA MACHADO E SILVA GOMIDE - 

OAB:OAB/DF 41.647

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 52/2007-CNGC 

impulsiono estes autos para intimar os advogados do denunciado para 

apresentarem, dentro do prazo legal, as Alegações Finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 534159 Nr: 25901-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDCACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCBDS, JLDS, CARDS, JSGJ, JVLS, FSL, 

RRNDS, MDS, TESS, WMDS, LMDS, DCDS, DSV, MKDSS, JLDSJ, PWFP, 

CPRP, FJBP, MHBDS, JBDC, DCDM, JDSL, AMDS, PRS, GRS, RGG, VCGA, 

DMFM, FDOV, NDSJ, FBDSF, FAMDN, JBVDS, FFP, KRBM, AKMR, MMDS, 

ACR, MRD, RDSB, ADSB, GGPM, JVDS, TDSP, AMT, TSDM, CPLDO, SHL, 

RVM, HHDS, ESDS, TAC, GDCP, AMDO, SLDN, ACFDS, APFR, MAADS, 

MHL, MFDDC, HSDC, JSDC, LMDA, DPDS, CPDSMDC, LVPDF, HLAC, FDA, 

PBP, KCGDM, ACDSL, ODSR, MCDO, RDCBA, BOBM, FDSL, SLDS, RADS, 

RLM, MDCS, ADSP, SRP, IGM, JJSDB, JFM, MADNS, ABDSR, CS, ECPDS, 

ACBA, RD, SOL, FSL, JSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO HENRIQUE OLIVER - 

OAB:18.461, ALAERT RODRIGUES DA SILVA - OAB:16.262, AMÓS 

MEDEIROS DOS SANTOS - OAB:21378/O, ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O, ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, 

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - OAB:12.586/0, ARIANE 

FERREIRA MARTINS CAMARGO - OAB:12586/MT, Ary da Costa 

Campos - OAB:16.944/B, BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:10456/MT, 

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - OAB:24021/O, CARLA VICENZI 

BORBONATO - OAB:22.174, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA 

- OAB:7355-A, CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - OAB:21373, 

DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - OAB:21617/O, Delcino 

Oliveira Machado - OAB:30299/GO, DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370, DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - OAB:14962, FÁBIO 
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MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, FABRICIO ALVES MATOS - 

OAB:12097, FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12.097-B, FABRICIO 

COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FABRÍCIO COSTA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:21274/O, Flavia Conceição da silva 

Stabilito Albuês - OAB:24970/B, FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:13555/MT, Homero Pinto Figueiredo - OAB:46.994/GO, HUGO 

VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - OAB:19.612/MT, ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125/MT, IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:11508, 

JACKELINE M. PACHECO - OAB:10402/MT, JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.249, JOAO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/O, 

João Douglas Laurentino Souza - OAB:21167/O, JOÃO GABRIEL 

BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23778, JOSÉ ROBERTO FRANCO 

DE CAMPOS - OAB:10745B, JOSIANE FAUSTINO A. SABER - 

OAB:24.438/MT, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - OAB:24463/O, 

KALYNCA SILVA INEZ DE OLIVEIRA - OAB:15.598, LAURO GONÇALO 

DA COSTA - OAB:15.304, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, LAURO GONÇALVES DA COSTA - OAB:15304, 

MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171, MAURO 

CESAR GONCALVES BENITES - OAB:12035, MIRUXY OLIVEIRA 

SOARES DA SILVA - OAB:22603/O, MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040, NANDA LUZ SOARES QUADROS - OAB:19494/MT, PABLINE 

MAYARA B. BELFORT MEDEIROS - OAB:23873-0/MT, PABLINE 

MAYARA BARBOSA BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/O, Patricia 

Gabryelle Alves - OAB:20878/0, PATRICIA GABRYELLE ALVES - 

OAB:20878/O, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT, 

PEDRO ROSA NETO - OAB:9823, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - 

OAB:21417/MT, Regina Célia Souza Timotheo de Almeida - 

OAB:21630/O, ROBSON DA SILVA - OAB:17.056/MT, ROBSON DA 

SILVA - OAB:17056/0, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/MT, RODRIGO 

GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB:9098/MT, RODRIGO MOREIRA 

MARINHO - OAB:18791, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT, RUBIA FERRETTI VALENTE - OAB:9994-B/MT, 

SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249/MT, Suzinete 

Costa de Almeida - OAB:21291/MT, SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - 

OAB:21291/O, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23396/O, 

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/0MT, TALLITA ROSA 

CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O, TATIANE PEREIRA BARROS - 

OAB:10.757, Thiago Conceição Silva - OAB:24435, VALDOMIRO DE 

LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556/O, VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - 

OAB:24551/O, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:12025/MT

 A indiciada ROSIMAR DALMOLIN, fez novo pedido, requerendo a 

substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou concessão da 

liberdade mediante a aplicação de medida cautelar (fls. 4746/4765), sob a 

justificativa de que necessita de cuidados especiais. Os pedidos devem 

ser indeferidos, (...). Observa-se que o mesmo pedido já foi analisado e 

indeferido por este Magistrado em decisão anterior (fls. 4722/4723), não 

havendo alteração da circunstância fática para o deferimento do pedido, 

(...). A indiciada MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS, requereu a 

revogação da prisão preventiva 4766/4781.Conforme informações 

constantes nos autos do incidente nº. 34193-05.2018.811.0042 – Cod. Id. 

542806, os elementos informativos demonstraram que MARIA APARECIDA 

ANDRADE DOS SANTOS é irmã de EDNILSON CANDIDO DOS SANTOS, 

havendo fortes indícios de que ela movimenta sua conta por ordens dele, 

sendo constatado, através dos extratos bancários, que transitaram 

expressivas quantias de dinheiro em benefício da organização criminosa. 

(...) Com efeito, presentes os indícios da autoria e materialidade, entendo 

que para revisão da decisão anterior que decretou a prisão preventiva, 

após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de 

admissibilidade, é imprescindível a modificação fática da situação 

determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma 

dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo 

Penal CPP. (....).No que se refere ao pedido de desbloqueio da conta 

bancária de MONICA DO COUTO SILVA (fls. 4959/4970 e 4969) e BRUNA 

CRISTINA BORGES DOS SANTOS (fls. 4968), os pedidos devem ser 

indeferidos, porque além de não ter comprovada a alegação, vejo que a 

medida cautelar de bloqueio das respectivas contas ainda é necessária, 

pois as contas utilizadas pelas requerentes estão a serviço do COMANDO 

VERMELHO, conforme demonstrado na decisão anterior (fls. 1703/1747). 

(...), não havendo alteração da circunstância fática anterior para o 

deferimento dos pedidos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 537285 Nr: 28888-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON NUNES DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N° 28888-40.2018.811.0042 – COD ID: 537285.

RÉU (S): Nelson Nunes da Mata.

VISTOS.

O Ministério Público denunciou o acusado NELSON NUNES DA MATA pela 

prática do crime descrito no artigo 334, §1º, alínea “c”, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 22 de janeiro de 2014 (fls. 74/76).

Em 04.08.2014 foi proferida sentença absolvendo sumariamente o 

acusado, em decorrência da aplicação do princípio da insignificância (fls. 

92/99).

Houve interposição de recurso e o TRF da 1ª Região reformou a sentença 

para determinar o seu regular processamento.

Em 19.04.2017 foi realizada a audiência de suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 02 anos (fls. 156/158).

O juízo da 5ª Vara Federal de Mato Grosso declinou a competência em 

favor da justiça estadual, diante da ausência de indício de 

transnacionalidade (fls. 180/182).

Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto 

devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

 § 1o Incorre na mesma pena quem:

 I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei;

 II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho;

Verifico que da data do recebimento da denúncia, até a presente data 

decorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, sem que houvesse qualquer 

marco interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Com efeito, observo que em caso de eventual condenação, considerando 

o disposto no art. 119 do CPP que prevê a prescrição sobre cada pena 

aplicada, sem o concurso formal, continuidade delitiva ou concurso 

material (Súmula nº. 497- STF), entendo que dificilmente os acusados 

serão condenados a pena superior ao DOBRO da pena mínima cominadas 

aos delitos, mesmo considerando eventual agravante ou causa de 

aumento.

 Logo, flagrante a iminência da prescrição, o que revela a falta de 

interesse de agir para persecução penal.

 Embora a prescrição antecipada ou prescrição virtual, ou ainda, 

prescrição pela pena em perspectiva, antes reconhecida por força de 

construção jurisprudencial dos tribunais mais vanguardistas do Poder 

Judiciário Brasileiro, hoje sofra a oposição do Superior Tribunal de Justiça 

que ao editar a Súmula 438, impede o reconhecimento da prescrição com 

base em pena hipotética independentemente da existência ou sorte do 

processo penal, o fato é que a ação penal não pode prosseguir por lhe 

faltar um dos requisitos essenciais da ação, qual seja, o interesse de agir, 

consoante mencionado pelo autor acima referido.

 Sobre o assunto, há tempo reconhecia-se a falta do interesse de agir, 

vejamos:

De nenhum efeito a persecução penal com dispêndio de tempo e desgaste 

do prestígio da Justiça Pública, se, diante das circunstâncias do caso em 

concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na 

eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse 

teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de Habeas Corpus 

para trancar a ação penal”. (TACRIM/SP – HC – Rel. Sérgio Carvalhosa – 

RT 669/315).

 Em caso como dos autos, a 14.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, no julgamento da Apelação n.º 1135029.3-5, Relator Elias 

Junior de Aguiar Bezerra, julgado em 03/03/2009, reconheceu o instituto 

da prescrição antecipada, vejamos:

Prescrição antecipada - Réu primário e menor de 21 anos de idade, ao 

qual se imputou a prática de crime previsto no art. 171, caput, do CP, em 

sua forma consumada e tentada - Hipótese em que a pena aplicada por 

cada infração não excederia um ano - Prescrição em dois anos - Prazo 

superior decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a data da 
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publicação da sentença de 1.° grau e também entre esta e o dia de hoje – 

Prescrição reconhecida".

 Extrai-se do voto do eminente Juiz Relator que:

“Acresça-se que este relator sempre entendeu possível a decretação da 

prescrição com base na pena virtual, ou em perspectiva, porque, 

antevendo-se a ocorrência da aludida causa de extinção da punibilidade, 

não haveria qualquer utilidade na apreciação do mérito da causa. Eventual 

condenação imposta ao réu perderia por completo qualquer eficácia, 

mormente porque a prescrição retroativa é modalidade de prescrição da 

própria pretensão punitiva estatal. Assim, não havendo utilidade na 

prestação jurisdicional, vislumbrar-se-ia mesmo a ausência de condição 

indispensável ao exercício do direito de ação, que é o interesse de agir.” – 

grifos acrescidos.

 Com o mesmo entendimento, o professor Cleber Masson:

 Não existiria utilidade na ação penal, pois irremediavelmente ocorreria a 

prescrição retroativa, tornando inócuo o seu emprego. Ademais, seria 

despropositado gastar tempo dos operadores da Justiça, e, 

principalmente, dinheiro público, com um processo penal fadado a ter 

reconhecida a extinção da punibilidade.

Advirta-se, contudo, que mesmo os que aceitam essa construção 

científica é necessário agir com bom-senso. O réu não tem, 

antecipadamente, o direito de receber a pena mínima. Portanto, é 

equivocado desejar a incidência da prescrição antecipada quando, com a 

pena rasa, estaria extinta a punibilidade. Em verdade, só há falar nessa 

espécie de prescrição quando exclusivamente, a pena máxima, ou algo 

dela muito próximo, seria capaz de evitar a extinção da punibilidade 

(MASSON, Cleber. Direito Penal. Vol. 1. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2017, pg. 1079).

 Fernando Capez no mesmo sentido leciona que:

 Se, de plano, for possível perceber a inutilidade da persecução penal aos 

fins a que se presta, dir-se-á que inexiste interesse de agir. É o caso, e.g., 

de se oferecer denúncia quando, pela análise da pena possível de ser 

imposta ao final, se eventualmente comprovada a culpabilidade do réu, já 

se pode antever a ocorrência da prescrição retroativa. Nesse caso, toda 

atividade jurisdicional seria inútil; falta, portanto, INTERESSE DE AGIR. Esse 

entendimento, todavia, não é absolutamente pacífico, quer na doutrina, 

quer na jurisprudência." (Curso de Processo Penal, Saraiva, 2008, página 

116) – destaquei.

 De fato, não há interesse de agir se durante a tramitação processual, 

antes da sentença final, já se vislumbra a impossibilidade de se alcançar o 

objetivo inicialmente proposto quando do oferecimento da denúncia, ou 

seja, esclarecer e comprovar o crime com o fim único de aplicação da 

pena. Não há outro objetivo do processo penal, senão este. Não se 

investiga tão somente para esclarecer a verdade real, mas, como 

decorrência do esclarecimento e apuração da responsabilidade aplicar a 

pena, para prevenir e reprimir o crime.

 Prosseguir nos ulteriores termos processuais é desperdiçar tempo e 

recursos públicos já escassos, sem qualquer proveito às partes, o que 

contraria o básico princípio da Administração Pública; mais que isso é 

submeter o acusado, sem necessidade, às agruras de um processo penal 

que não resultará em nenhum proveito prático, verdadeiro 

“constrangimento ilegal,” sem falar do tempo que poderia ser melhor 

aproveitado se dedicado a outros processos na iminência de ter o mesmo 

destino.

 Ressalte-se, ainda, que a súmula n.º 438 do STJ não tem efeito 

vinculante, ou seja, não tem força normativa e o magistrado não está 

adstrito ao seu conteúdo, podendo decidir questões idênticas de acordo 

com a sua convicção.

 Segundo Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

No âmbito das ações penais condenatórias, está relacionado diretamente 

com a viabilidade do acionamento da máquina judiciária por quem detém 

legitimidade ativa com a finalidade de buscar a responsabilização de quem 

tenha praticado o fato ilícito. Contudo, a imposição da pena (efetividade) 

somente poderá ocorrer, por evidente, após a observância do devido 

processo legal. Dentro desses parâmetros, embora com algumas nuances 

diversas, o interesse de agir no processo penal se assemelha ao do 

direito civil. Entretanto, uma observação: no processo penal, 

compreendemos que o interesse de agir está relacionado diretamente com 

a efetividade do processo, de modo ser possível assentar que este, 

enquanto instrumento da jurisdição, deve apresentar, em juízo prévio e 

anterior, uma viabilidade mínima de satisfação futura da pretensão que é 

trazida em seu bojo. Noutras palavras, pela ótica da efetividade, o 

processo criminal deve mostrar-se, desde a sua instauração apto a 

realizar (em tese) os diversos escopos da jurisdição. (PACELLI, Eugênio; 

FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua 

jurisprudência. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, pg. 848/849).

 Embora haja diversos precedentes jurisprudenciais em sentido contrário, 

não reconhecendo a prescrição antecipada, ante a falta de previsão legal 

expressa, filio-me à corrente que entende possível a sua aplicação, 

citando a decisão proferida na 7ª Vara da Seção Judiciária da Justiça 

Federal do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo nº. N° 

0003566-22.2001.4.01.3600 (Número antigo: 2001.36.00.003566-4).

 Portanto, entendo que a prolação da sentença, no caso, é inviável, pois 

certamente a pena não alcançará o montante, próximo, da pena máxima 

em abstrato.

 Por fim, cito o precedente do TJMT sobre a matéria:

A persecução penal só pode seguir adiante quando o provimento 

jurisdicional invocado guardar identidade com as regras de adequação, 

necessidade utilidade. Se o decurso do tempo cuidou de estagnar o 

interesse de agir do Estado, vês que eventual pena – ainda que imposta 

com extremado rigor, em 08 anos dentre os limites de 03 a 10 anos 

previstos para o crime, em sendo primários e de bons antecedentes os 

implicados – não seria exeqüível diante da prescrição, indiscutível que já 

se faz ausente a justa causa para a persecução penal, que ora se 

esbarra na garantia constitucional do inciso LXXVIII do art. 5º. (TJMT – 

Recurso em Sentido Estrito nº 49921/2006 – Classe I-19 – Comarca da 

Capital – Rel. Dra. Graciema Ribeiro de Caravella). Grifo nosso.

 Cito outros precedentes:

 Se após exame minucioso dos autos, o julgador, ao verificar a suposta 

pena a ser aplicada, mesmo considerando todas circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, perceber que eventual juízo condenatório restaria 

fulminado pela prescrição, não há justificativa para proceder-se a um 

complexo exame da ocorrência, ou não, da conduta criminosa, em nítida 

afronta às finalidades do processo e em prejuízo do próprio Poder 

Judiciário, devendo ser reconhecida, nessa hipótese, a ausência de justa 

causa para a ação. 2. Negado provimento ao recurso em sentido estrito. 

(TRF 4ª REGIÃO - RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 

2003.70.02.003195-9/PR - DJU 22.12.2004, SEÇÃO 2, P. 177, J. 

01.12.2004 - RELATOR: DES. FEDERAL LUIZ FERNANDO WOWK). Grifo 

Nosso.

“A doutrina e a jurisprudência divergem, predominando, no entanto, a 

orientação que não aceita a prescrição antecipada. É chegada a hora, 

todavia, do novo triunfar. A prescrição antecipada evita um processo 

inútil, um trabalho para nada, chegar-se a um provimento jurisdicional de 

que nada vale, que de nada servirá. Desse modo, há de reconhecer-se 

ausência do interesse de agir. Não há lacunas no Direito, a menos que se 

tenha o Direito como Lei, ou seja, o Direito puramente objetivo. Desse 

modo, não há falta de amparo legal para aplicação da prescrição 

antecipada. A doutrina da plenitude lógica do direito não pode subsistir em 

face da velocidade com que a ciência do direito de movimenta, de sua 

força criadora, acompanhando o progresso e as mudanças das relações 

sociais. Seguir a Lei “à risca, quando destoantes das regras contidas nas 

próprias relações sociais, seria mutilar a realidade e ofender a dignidade 

mesma do espírito humano, porfiosamente empenhado nas penetrações 

sutis e nos arrojos de adaptação consciente” (Pontes de Miranda). 

Recurso em sentido estrito não provido.” (TRF 1ª Região – RCCR 

199735000000600/GO. 3ª Turma. Rel. Des. Fed. Tourinho Neto). Grifo 

Nosso.

 Assim, em observância ao princípio da economia processual e da falta do 

interesse de agir, julgo extinta a punibilidade pela superveniência de falta 

de uma das condições da ação penal, nos termos do artigo 395, II do 

Código de Processo Penal.

 ISSO POSTO, JULGO EXTINTO o processo por falta do interesse de agir, 

em face do acusado NELSON NUNES DA MATA, pela prática do crime 

descrito no art. 334, §1º, alínea “c”, do Código Penal.

Intime-se. Cumpra-se.

Restitua-se a fiança recolhida às fls. 33 e promova-se a destruição dos 

objetos apreendidos às fls. 34.

Após o transito em julgado, arquive-se.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva
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 Cod. Proc.: 534159 Nr: 25901-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDCACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCBDS, JLDS, CARDS, JSGJ, JVLS, FSL, 

RRNDS, MDS, TESS, WMDS, LMDS, DCDS, DSV, MKDSS, JLDSJ, PWFP, 

CPRP, FJBP, MHBDS, JBDC, DCDM, JDSL, AMDS, PRS, GRS, RGG, VCGA, 

DMFM, FDOV, NDSJ, FBDSF, FAMDN, JBVDS, FFP, KRBM, AKMR, MMDS, 

ACR, MRD, RDSB, ADSB, GGPM, JVDS, TDSP, AMT, TSDM, CPLDO, SHL, 

RVM, HHDS, ESDS, TAC, GDCP, AMDO, SLDN, ACFDS, APFR, MAADS, 

MHL, MFDDC, HSDC, JSDC, LMDA, DPDS, CPDSMDC, LVPDF, HLAC, FDA, 

PBP, KCGDM, ACDSL, ODSR, MCDO, RDCBA, BOBM, FDSL, SLDS, RADS, 

RLM, MDCS, ADSP, SRP, IGM, JJSDB, JFM, MADNS, ABDSR, CS, ECPDS, 

ACBA, RD, SOL, FSL, JSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO HENRIQUE OLIVER - 

OAB:18.461, ALAERT RODRIGUES DA SILVA - OAB:16.262, AMÓS 

MEDEIROS DOS SANTOS - OAB:21378/O, ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O, ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, 

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - OAB:12.586/0, ARIANE 

FERREIRA MARTINS CAMARGO - OAB:12586/MT, Ary da Costa 

Campos - OAB:16.944/B, BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:10456/MT, 

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - OAB:24021/O, CARLA VICENZI 

BORBONATO - OAB:22.174, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA 

- OAB:7355-A, CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - OAB:21373, 

DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - OAB:21617/O, Delcino 

Oliveira Machado - OAB:30299/GO, DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370, DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - OAB:14962, FÁBIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, FABRICIO ALVES MATOS - 

OAB:12097, FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12.097-B, FABRICIO 

COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FABRÍCIO COSTA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:21274/O, Flavia Conceição da silva 

Stabilito Albuês - OAB:24970/B, FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:13555/MT, Homero Pinto Figueiredo - OAB:46.994/GO, HUGO 

VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - OAB:19.612/MT, ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125/MT, IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:11508, 

JACKELINE M. PACHECO - OAB:10402/MT, JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.249, JOAO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/O, 

João Douglas Laurentino Souza - OAB:21167/O, JOÃO GABRIEL 

BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23778, JOSÉ ROBERTO FRANCO 

DE CAMPOS - OAB:10745B, JOSIANE FAUSTINO A. SABER - 

OAB:24.438/MT, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - OAB:24463/O, 

KALYNCA SILVA INEZ DE OLIVEIRA - OAB:15.598, LAURO GONÇALO 

DA COSTA - OAB:15.304, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, LAURO GONÇALVES DA COSTA - OAB:15304, 

MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171, MAURO 

CESAR GONCALVES BENITES - OAB:12035, MIRUXY OLIVEIRA 

SOARES DA SILVA - OAB:22603/O, MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040, NANDA LUZ SOARES QUADROS - OAB:19494/MT, PABLINE 

MAYARA B. BELFORT MEDEIROS - OAB:23873-0/MT, PABLINE 

MAYARA BARBOSA BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/O, Patricia 

Gabryelle Alves - OAB:20878/0, PATRICIA GABRYELLE ALVES - 

OAB:20878/O, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT, 

PEDRO ROSA NETO - OAB:9823, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - 

OAB:21417/MT, Regina Célia Souza Timotheo de Almeida - 

OAB:21630/O, ROBSON DA SILVA - OAB:17.056/MT, ROBSON DA 

SILVA - OAB:17056/0, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/MT, RODRIGO 

GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB:9098/MT, RODRIGO MOREIRA 

MARINHO - OAB:18791, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT, RUBIA FERRETTI VALENTE - OAB:9994-B/MT, 

SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249/MT, Suzinete 

Costa de Almeida - OAB:21291/MT, SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - 

OAB:21291/O, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23396/O, 

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/0MT, TALLITA ROSA 

CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O, TATIANE PEREIRA BARROS - 

OAB:10.757, Thiago Conceição Silva - OAB:24435, VALDOMIRO DE 

LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556/O, VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - 

OAB:24551/O, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:12025/MT

 VISTOS ETC.

A prisão domiciliar serve junstamente para qu a mãe possa ficar próxima 

de seu filho, razão pela qual substituo a prisão preventiva pela prisão 

domiciliar para BRUNA CRISTINA BORGES DOS SANTOS, para que possa 

ficar e zelar de seu filho ANTONIO FURTADO LACERDA NETO. Salvo se a 

criança estiver em situação de risco ou com suspensão do poder familiar, 

o filho de Bruno deve ser-lhe entregue.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 351242 Nr: 12467-48.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA, HIDER JARA 

DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, INGRID DE SOUZA 

EICKHOFF - OAB:10216/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia de fls. 02/22 e aditamento de fls. 23/49, para 

condenar EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA e HIDER JARA DUTRA, 

suficientemente qualificado nos autos, à pena prevista no artigo 312, c/c 

art. 71 (por nove vezes), ambos do Código Penal Brasileiro.

Dosimetria da Pena

EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

 A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado é tecnicamente primário.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 Os motivos e as conseqüências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 

aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

Tudo isso sopesado e, considerando que a pena prevista para o delito é 

de dois a doze anos, de reclusão e multa, fixo a pena-base no seu mínimo 

legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) 

dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa 

especial de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, motivo pelo qual 

elevo a pena na fração de 2/3 (dois terço), ou seja, 01 (um) ano e quatro 

meses de reclusão e 06 (seis) dias/multa, encontrando-a em 03 (três) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias/multa.

 Consoante entendimento do STF, como se vê abaixo:

“(...) A jurisprudência do STF aponta no sentido de que no caso de crimes 

continuados, explicou o ministro, deve-se adotar critério objetivo que 

relaciona o número de infrações delituosas e as correspondentes frações 

de acréscimo penal. Assim, para dois crimes continuados, se aplicaria 

acréscimo de um sexto. Para três crimes, um quinto de acréscimo; para 

quatro crimes, um quarto; para cinco crimes, um terço; para seis crimes 

metade (1/2) e, finalmente, para mais de seis crimes, o aumento máximo de 

dois terços.”

“(...) Assim se pronunciou o Ministro Celso de Mello, no voto acompanhado 

pela maioria: O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Proponho, Senhor 

Presidente, consideradas as divergências registradas a propósito do art. 

71 do CP, que dispõe sobre a regra pertinente ao crime continuado, a 

adoção, por esta Corte, de critério objetivo que tem sido utilizado pelos 

Tribunais em geral, além de legitimado por autores eminentes. Esse critério 

objetivo, que se ajusta ao próprio espírito da regra legal em questão e que 

se mostra compatível com a finalidade benigna subjacente ao instituto do 

delito continuado, que representa abrandamento do rigor decorrente da 

cláusula do cúmulo material, apoia-se na relação entre o número de 

infrações delituosas e as correspondentes frações de acréscimo penal, 

como abaixo indicado: NÚMERO DE INFRAÇÕES/FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO 
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02: um sexto (1/6) 03: um quinto (1/5) 04: um quarto (¼) 05: um terço (1/3) 

06: metade (1/2) Mais de 06: dois terços (2/3) (…) Como se pode 

perceber, a causa de aumento consubstanciada na continuidade delitiva é 

balizada pela quantidade de crimes praticados, segundo o entendimento 

pacífico da doutrina.(...).”

 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 

(dezesseis) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos 

fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que 

imponho ao réu EMANUEL ROSA DE OLIVEIRA, como medida de justa e 

suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Dosimetria da Pena

Acusado: HIDER JARA DUTRA

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

 A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado é tecnicamente primário.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 Os motivos e as conseqüências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 

aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

Tudo isso sopesado e, considerando que a pena prevista para o delito é 

de dois a doze anos, de reclusão e multa, fixo a pena-base no seu mínimo 

legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) 

dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa 

especial de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, motivo pelo qual 

elevo a pena na fração de 2/3 (dois terço), ou seja, 01 (um) ano e quatro 

meses de reclusão e 06 (seis) dias/multa, encontrando-a em 03 (três) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias/multa.

 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 

(dezesseis) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos 

fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que 

imponho ao réu HIDER JARA DUTRA, como medida de justa e suficiente 

retribuição, pelo crime por ele praticado.

 5 – Fixo aos acusados Emanuel Rosa de Oliveira e Hider Jara Dutra o 

regime aberto para início do cumprimento da pena, conforme disposto no 

art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

 6 - Considerando o disposto no artigo 44 do CP (alterado pela Lei 

9.174/98), em face de entender que a substituição será suficiente, 

substituo a pena privativa de liberdade impostas aos acusados por 02 

(duas) penas restritivas de direito (§ 2º, última parte), cujas condições 

deixo para serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

 7 - Tendo em vista que os réus permaneceram soltos durante a instrução 

criminal e, não sendo o caso de decretação da prisão preventiva, 

concedo-lhe o direito de apelarem em liberdade.

 8 – Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, 

“pro rata”.

 9 - Deixo de aplicar aos acusados a obrigação de indenizar o dano 

causado pelo crime (artigo 91, inciso I, do Código Penal), conforme 

pleiteado pelo Parquet em sede de alegações finais, ante a inexistência de 

debate, sob o crivo do contraditório, eis que tal pedido não foi suscitado 

na peça inicial, não podendo ser objeto desta decisão, para evitar ofensa 

aos princípios do contraditório e ampla defesa.

 Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA 

O SIMPLES - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - DESTRUIÇÃO DE VIDRO DA 

JANELA DO VEÍCULO PARA SUBTRAÇÃO DE OBJETO DO SEU INTERIOR - 

SITUAÇÃO QUE POSSIBILITA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA, 

EMBORA NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE 

PERÍCIA - MANUTENÇÃO DO DECOTE DA QUALIFICADORA - PRINCÍPIO 

DISPOSITIVO - GARANTIA PARA O ACUSADO -- FIXAÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - 

DECOTE - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA MANTER O 

DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE 

OBSTÁCULO E DADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA 

DECOTAR A REPARAÇÃO DE DANOS FIXADA NA SENTENÇA. (...) 

Constitui conditio sine qua non para a validação do arbitramento de 

indenização cível na sentença penal condenatória o hígido respeito às 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, corolários do 

devido processo legal. Impossibilitada a Defesa de produzir provas aptas 

a interferir na convicção do Juiz sentenciante, pois o pedido ministerial de 

fixação de indenização ocorreu apenas nas alegações finais escritas, isto 

é, depois de finda qualquer possibilidade de produção de provas, ela deve 

ser decotada, facultando-se à vítima ou aos seus familiares, caso 

entendam conveniente, ajuizar ação própria perante o Juízo Cível, o qual 

dará ao réu a oportunidade de se defender e de produzir, caso queira, 

contraprova apta a resguardar seus interesses. (...) (TJMG - Apelação 

Criminal 1.0024.09.663353-2/001, Relatora: Desª Jane Silva, 3ª Câmara 

Criminal, julgamento em 20/07/2010, publicação da súmula em 02/09/2010).

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 387, 

INCISO IV, DO CPP. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO 

SOBRE O VALOR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA 

AMPLA DEFESA. A indenização de que trata o art. 387, inc. IV, do CPP, 

não pode ser fixada na sentença condenatória, se o tema não foi debatido 

durante a instrução. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, que se reconhece. Indenização afastada. Recursos parcialmente 

providos. (TJ-RS - ACR: 70040031577 RS, Relator: Gaspar Marques 

Batista, Data de Julgamento: 17/02/2011, Quarta Câmara Criminal, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 16/03/2011).

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS 

DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADOS E HOMICÍDIO DUPLAMENTE 

QUALIFICADO TENTADO. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À 

VÍTIMA PREVISTA NO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. NORMA DE DIREITO PROCESSUAL E MATERIAL. 

IRRETROATIVIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. SUBMISSÃO 

AO CONTRADITÓRIO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.

1. A regra do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que dispõe 

sobre a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para 

reparação civil dos danos causados ao ofendido, é norma híbrida, de 

direito processual e material, razão pela que não se aplica a delitos 

praticados antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.719/2008, que deu 

nova redação ao dispositivo.

2. Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base 

no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido 

expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser oportunizado o 

contraditório ao réu, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. 

Precedentes. 3. Recurso desprovido”. (REsp 1193083/RS, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 27/08/2013).

 10 - Após o trânsito em julgado, lancem os nomes dos réus no rol dos 

culpados, (art. 5o., LIV da CF, c/c art. 393, II do CPP) e expeçam-se as 

Guias de Execução, encaminhando-as ao Juiz da Vara de Execução 

competente para início do cumprimento das penas.

 Publique-se. Lançada a sentença no Sistema Apolo, estará registrada. 

Intime-se.

Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 510240 Nr: 2939-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 “Vistos etc.

Diante do relatado acima, REDESIGNO a audiência de inquirição da 

testemunha de acusação JOÃO EDUARDO SILVA para o dia 29 de 

outubro de 2018, às 15 horas.

Requisite-se a testemunha, consignando que em caso de ausência não 

justificada será determinada a condução coercitiva.

Oficie-se ao juízo deprecante comunicando a nova data para intimação da 

testemunha.
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Cumpra-se.

Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 540724 Nr: 32179-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DEBEUX MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 AUTOS N°. 32179-48.2018.811.0042

ID. 540724

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 05/11/2018, às 14:30 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 20 de setembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 540795 Nr: 32241-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 AUTOS N°. 32241-88.2018.811.0042

ID. 540795

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 05/11/2018, às 15:30 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 20 de setembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 541078 Nr: 32505-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOMBARDI FILHO, LINDON JONSHON DE 

AMORIM, ARNALDO AGOSTINHO SOTTANI, ARIOVALDO BARBOSA DOS 

SANTOS FILHO, JUARES FERMINO PAES, ADILSON VICENTE DE SOUZA, 

ATILIO SOARES DE SOUZA, CARLOS ALBERTO NOGUEIRA TAVARES, 

VANDERLEI DA MATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3.911-MT, DANILO PIRES ATALA - OAB:6062, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:10031/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, 

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - OAB:9.391-B/MS, MARIONELY 

ARAUJO VIEGAS - OAB:2684, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6317-B

 AUTOS N°. 32505-08.2018.811.0042

ID. 541078

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 05/11/2018, às 16:30 horas, para realização de audiência 

para inquirição das testemunhas indicadas na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, as testemunhas para 

comparecerem a audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 445121 Nr: 21973-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Prisão Preventiva (art. 254 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e 

Contra a Administração Pública, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, bem como 

conforme determinação de fls. 1452/1453, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o acusado ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO, por 

meio de seu advogado Dr. Saulo Rondon Gahyva, OAB/MT 13216; Dra. 

Carolina Elma Pereira Schuck, OAB/MT 13195; Dra. Rafaela Guerrize 

Conte, OAB/MT 17024, para que compareça perante este Juízo, no prazo 

de 10 (dez) dias, oportunidade em que passará pela audiência 

admonitória, bem como, será inserido no sistema de monitoramento 

eletrônico.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 501936 Nr: 40965-18.2017.811.0042

 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: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EUHARA PAULA - 

OAB:19795, JAIME PENARIOL DE ROSATO - OAB:14881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR 

- OAB:15341-B/MT

 HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES às fls. 106/108. Do 

mesmo modo, JULGO EXTINTA a presente demanda no que tange o objeto 

do acordo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC.EXPEÇAM-SE Alvarás de Liberação de valores, 

conforme indicado no acordo, consignando que a quantia de R$ 23.872,72 

(vinte e três mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta e dois 

centavos) permanecerá bloqueada até nova determinação encaminhada 

pela 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT com relação aos autos 
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Reclamação Trabalhista nº 0000393-33.2015.5.23.0001.OFICIE-SE o Juízo 

Trabalhista para ciência acerca da presente decisão, solicitando que 

informe de imediato esse Juízo com relação a destinação do valor que 

permanecerá bloqueado e vinculado a estes autos.Aguarde-se em 

Cartório até apresentação de informação pelo Juízo Trabalhista. Com o 

transcurso do prazo de 03 (três) meses, sem qualquer manifestação, 

conclusos.Homologo a desistência do prazo recursal.Cada parte arcará 

com os honorários advocatícios contratuais dos seus respectivos 

patronos, conforme acordado.Sem custas processuais, ante a gratuidade 

da justiça, e sem honorários advocatícios de sucumbência.INTIMEM-SE as 

partes, através de seus advogados – via DJE. P. I. CUMPRA-SE. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de outubro 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.: 462209 Nr: 2045-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: COP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14127, Heitor Jeronimo Almeida Silva - OAB:15188

 Id. 462209.

Vistos.

Trata-se de INCIDENTE de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, 

em que fora decretada a prisão preventiva do requerido, em 27/01/2017 – 

fls. 32/33.

Ocorre que, em 20/10/2017, fora revogada a prisão preventiva do 

requerido – fl. 128, com expedição do contramandado de prisão n° 

99/2017 – fls. 131/132.

 Desta forma, considerando se tratar o presente de mero incidente, resta 

entregue a prestação jurisdicional do presente feito, mesmo porque a 

própria ofendida compareceu na Secretaria desta Especializada e 

requereu o arquivamento dos presentes autos (certidão de fl. 126).

Destarte, com a ciência do Ministério Público, ARQUIVE-SE com a adoção 

das formalidades de praxe.

Intime-se o requerido, por meio de seu patrono – via DJE.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá-MT, 10 de outubro 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.: 425926 Nr: 1149-63.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadson Jenezerlau Silva 

Santos - OAB:11.623-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que 

CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, por 

mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas.Consigo, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente.Sendo o réu pessoa 

pobre, isento-o do pagamento de eventuais custas processuais, bem 

como deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja 

vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme 

previsto no art. 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de 

advogado.No mais, consigno que o requerimento ministerial retro já fora 

atendido, tendo que vista, que o Inquérito Policial que guarda relação com 

os fatos noticiados neste Boletim de Ocorrência, já foi encaminhado para 

esta Vara Especializada (ação penal cód. 440446).INTIMEM-SE 

pessoalmente as partes.Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério 

Público.Com o transcurso do prazo determinado de manutenção das 

medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 10 de 

outubro de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 500016 Nr: 39079-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA M. C. V. B. 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que CONFIRMO a liminar, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, restando MANTIDAS as 

medidas protetivas anteriormente deferidas, por mais 06 (seis) meses, a 

contar da presente data, salvo se a vítima se manifestar previamente pela 

sua revogação antes do referido prazo determinado. Em não havendo 

manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) meses, as medidas 

protetivas restarão automaticamente revogadas.Consigo, por oportuno, 

que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a requerente 

poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas perante a 

Delegacia Competente.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento 

de eventuais custas processuais, bem como deixo de condená-lo ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado.INTIMEM-SE 

pessoalmente as partes.Intime-se a requerente pelo seu patrono – via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.Com o transcurso do prazo determinado 

de manutenção das medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com 

a adoção das formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às 

providências.Cuiabá, 10 de outubro 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): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 510764 Nr: 3417-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARLON DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:18974, ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - 

OAB:21536/O

 “VISTOS. Considerando a ausência da vítima e do acusado, em razão de 

não terem sido intimados, declaro a presente audiência prejudicada. 

REMETAM-SE os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação 

acerca da certidão de fls. 90. Após, retornem-me conclusos. Às 

providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 420974 Nr: 26470-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adriane dos santos tavares - 

OAB:19564/0

 Cód. 420974

VISTOS.

Diante do teor da petição de fls. 49/51, DESIGNO nova audiência de 

conciliação para o dia 29.10.2018 às 13:00 horas, nos moldes nos moldes 

de art. 139, v, do CPC.

INTIME-SE a vítima no endereço: RUA ADALBERTO P. DOS SANTOS, 

QUADRA 35, LOTE 07, APTO. 09, BAIRRO JARDIM PAULA II, VÁRZEA 
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GRANDE/MT, CELULAR (65) 99218-5606.

INTIME-SE o requerido, pessoalmente.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa, via DJE.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 10 de outubro 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.: 458610 Nr: 35979-55.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR DE MELO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adriane dos santos tavares - 

OAB:19564/0

 “VISTOS. DEFIRO os pedidos da defesa e concedo o prazo de 5 (cinco) 

dias para que regularize a sua representação processual nos autos, 

apresentando a respectiva procuração, e para que apresente os 

memoriais escritos. Sai a defesa intimada. Após, retornem os autos 

conclusos para sentença. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 440485 Nr: 17045-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANCELMO LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016/MT

 “VISTOS. Considerando a ausência da vítima e do acusado, tendo em 

vista que não foram intimados, declaro a presente audiência prejudicada. 

REMETAM-SE os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação 

acerca da certidão de fls. 57. Após, retornem-me conclusos. Às 

providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 532995 Nr: 24711-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME SURLO SIQUEIRA 

- OAB:17440

 “VISTOS. Diante do teor de certidão retro, DEVOLVAM-SE os autos para 

o juízo deprecante com as cautelas de estilo. Às providências. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 325347 Nr: 4870-62.2012.811.0042

 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: DIANA FRANCISCA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUGINALDO MARQUES DE CARVALHO, JOSÉ 

MAMEDE BIANCARDINI, MARCOS DE MORAES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL 

- OAB:10112, DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA VIDAL - OAB:6.224, 

RICARDO VIDAL - OAB:2679

 VISTOS.

Atente-se à prioridade de tramitação do feito por pertencer à META 2 do 

CNJ.

Remetam-se os autos à Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher 

para, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o laudo médico 

pericial de fls. 574/592.

Após, intime-se o réu para querendo, em igual prazo, se manifestar sobre 

o referido laudo.

Na mesma oportunidade (manifestação sobre o laudo pericial) deverão as 

partes indicar as provas que ainda pretendem produzir.

 Cumpridas tais providências, renove-me à conclusão.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 466568 Nr: 6392-51.2017.811.0042

 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: VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO, RONEL MACHADO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MASTRANGELLI, MMM, NAIR ANITA 

MENEZES MASTRANGELLI, LMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:16638, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213, CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - 

OAB:5341

 VISTOS.

Para a prolação de decisão nestes autos, necessária a comprovação do 

trânsito em julgado da decisão que, nos autos do cumprimento de 

sentença n.º 29736-32.2015.811.0042 (código: 423981) apenso, 

reconheceu a inexequibilidade da sentença homologatória do acordo que 

ora se pretende anular.

Assim, renove-me, imediatamente, à conclusão, após ser certificado o 

trânsito em julgado da referida decisão.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 423981 Nr: 29736-32.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMM, LMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAMM, RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213, DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - OAB:23214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213, CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - 

OAB:5341, DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - OAB:23214/O

 VISTOS.

Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de fls. 193/194.

 Intimem-se os exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem sobre as certidões negativas de intimação do executado 

(fls. 212 e 215), requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução.

Informado o novo endereço do executado, expeça-se novo mandado de 

intimação, nos moldes da decisão de fls. 207/208.

Promovam-se as anotações necessárias em relação ao 

substabelecimento de fls. 217.

 Às providências.

Intimem-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 496981 Nr: 36143-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERRAZ DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 “VISTOS. Considerando a ausência do Advogado, apesar de devidamente 

intimado via DJE (fls. 58), considera-se a presente audiência prejudicada. 

Ademais, tendo em vista que o acusado mudou de residência sem 

comunicar o novo endereço ao juízo, conforme certidão acostada às fls. 

56, DECRETO A REVELIA do mesmo nos termos do art. 367, do CPP, 

determinando o prosseguimento do feito independentemente da sua 

presença. DESIGNO audiência para o dia 06/02/2019 às 15:30 horas. 

Ressalte-se que nova ausência injustificada do patrono do acusado 

acarretará a nomeação de advogado dativo às expensas de seu cliente, 

além da comunicação ao Conselho de Ética da OAB/MT. INTIMEM-SE as 

testemunhas Manoel Batista e Roberval Gonçalo, constantes às fls. 

45-verso. Outrossim, diante da ausência da competente procuração, 

INTIME-SE o patrono do acusado via DJE para regularizar a sua 

representação processual no prazo de 10 (dez) dias, bem como para 

tomar ciência da audiência. Saem os presentes intimados. Às 

providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 523292 Nr: 15312-77.2018.811.0042

 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: MDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KTFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO GONÇALVES - OAB:7730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.[...].Processe-se em Segredo de Justiça (art. 189, II, CPC).Em 

razão da demonstração de que o autor, apesar de receber rendimentos 

que lhe possibilitariam arcar com as custas e despesas processuais, 

possui dívidas que o impossibilitam de fazê-lo sem o prejuízo do seu 

sustento, defiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita.[...].DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, nos 

moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, para o dia 30.11.2018, às 15h30. 

CITE-SE a ré e INTIMEM-SE as partes para comparecerem na audiência 

designada. CONSIGNE-SE, que o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da ré, à audiência de conciliação, será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com multa, nos 

termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como, que no ato as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo.[...] OBSERVE-SE o 

disposto no art. 695 do CPC, por se tratar de ação de família, em especial 

ao seu §1º que consta que “o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários para a realização da audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer momento”, devendo a citação ser 

feita na pessoa da ré (§3º) e com antecedência de 15 (quinze) dias da 

data designada para a audiência (§2º).Às providências, CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Cuiabá, 10 de outudbro 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.: 481936 Nr: 21742-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA DE CARVALHO - 

OAB:17700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5373/MT

 VISTOS.

A despeito de constar, expressamente, no mandado de citação do 

executado (fls. 76), que esta poderia ser efetuada por hora certa, na 

pessoa de funcionário da portaria responsável pelo recebimento de 

correspondência, o Sr. Oficial de Justiça, não efetuou o cumprimento do 

mandado da forma determinada, certificando às fls. 77, a impossibilidade 

de citação em razão da não localização do executado, sem nada 

mencionar quanto à determinação de intimação na pessoa do funcionário 

da portaria.

 Por tal motivo, determino a expedição de novo mandado de citação, nos 

moldes da decisão de fls. 72, a ser cumprido pelo mesmo Oficial de 

Justiça, observando-se a determinação de que a citação pode ser 

efetuada, por hora certa, na pessoa de funcionário da portaria 

responsável pelo recebimento de correspondência.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 08 de outubro 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.: 475114 Nr: 15031-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCSFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder da Silva Gomes - 

OAB:24.022, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:

 VISTOS.

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (dez) dias tragam aos 

autos, cópia da matrícula atualizada do imóvel que pretendem partilhar ou 

outro documento que comprove a existência de direitos possessórios 

sobre o imóvel, sob pena, de exclusão do bem da partilha e, para que se 

manifestem sobre a certidão de fls. 79, requerendo o que entender de 

direito a fim de possibilitar a avaliação do imóvel a ser partilhado.

 Em atendimento ao disposto no art. 437, § 1.º, do CPC, determino a 

intimação da autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre a petição e documentos de fls. 66/77.

Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão para saneamento do feito.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 458164 Nr: 35523-08.2016.811.0042

 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: MCDAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME ULISSES PETERLINI - 

OAB/MT 10600 - OAB:10600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Quanto aos embargos de declaração de fls. 330/332, diga o embargado, 

no prazo de 05 dias, ex vi do disposto no art. 1.023, § 2º , do CPC.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 525770 Nr: 17747-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DLSFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIS NUNES 
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BERNAZZOLLI - OAB:10579/O, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira - 

OAB:11363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:5370, waldemar rodrigues dos santos neto - 

OAB:5370

 Vistos.

Intime-se o requerido, através de seus advogados - via DJE, para que 

promovam a devolução dos pertences pessoais descritos pela requerente 

na petição de fls. 24/44, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

apresentar manifestação nos autos no mesmo prazo.

Com o transcurso do prazo, intime-se a requerente, através de seus 

advogados - via DJE, para manifestação, também no prazo de 15 (quinze) 

dias, e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 530828 Nr: 22626-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BTGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elenice Schmidt Batista - 

OAB:16790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYKEL QUINTEIRO DUARTE 

AMORIM - OAB:21538/0

 Id. 530828– MEDIDAS PROTETIVAS.

 Vistos.

Trata-se de Pedido de Medidas Protetivas requeridas por BRUNNA THAIS 

GUIMARÃES SALES em face de LEONARDO ALESSON FERNANDES 

AMORIM, devidamente qualificados, deferidos às fls. 14/15 (B.O. nº 

2018.207604).

Em audiência de conciliação de fl. 19 e através da petição de fls. 24/26, a 

requerente e o requerido entabularam acordo em relação a dissolução da 

união estável, alimentos, guarda e visitação, oportunidade em que a vítima 

manifestou pela manutenção das medidas protetivas.

 É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO. DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Ainda, RECONHEÇO e DISSOLVO a 

união estável existente entre as partes.

MANTENHO as medidas protetivas anteriormente deferidas, pelo prazo de 

06 (seis) meses, conforme requerimento da vítima.

Expeça-se TERMO DE GUARDA, intimado a requerente para assinatura.

Ademais, OFICIE-SE a Delegacia solicitando a remessa do Inquérito Policial 

referente aos fatos noticiados no B.O. nº 2018.207604, com sua posterior 

remessa ao Ministério Publico.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados – via DJE.

Com o transcurso do prazo acima assinalado de manutenção das medidas 

protetivas, certifique-se e conclusos.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 10 de outubro 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.: 442632 Nr: 19310-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO PEREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21.613/0, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT

 Cód. 442632.

Vistos.

I. Relatório.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

BRUNO PEREIRA DE MELO, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 

147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, em face da 

vítima Fabiana Almeida Gonçalves.

Narra a denúncia que, no mês de março de 2016, na residência particular 

localizada na Rua B, nº Q-3, bairro Paiaguás, bloco 4, apart. 301, nesta 

Capital, o acusado ameaçou a vítima, sua convivente, por meio de 

palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Dispõe que, na data dos fatos, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo: 

“eu estou a ponto de dar um tiro”, provocando fundado temor na ofendida.

Ante o exposto, o réu foi denunciado como incurso nas penas do delito 

previsto no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

 O Inquérito Policial instaurado para apurar o delito em comento consta às 

fls. 06/31, contendo o Boletim de Ocorrências nº 2016.131787 (fls. 08/10); 

Termos de Declarações da Vítima (fls. 11/12); Termo de Representação 

Criminal (fl. 14); Pedido de Providências Protetivas (fls. 15/16); Termo de 

Interrogatório do Acusado (fls. 22/23); e Relatório Conclusivo (fl. 29).

A denúncia foi recebida na forma posta em Juízo, em 15/09/2016 – fl. 33.

Após, o acusado constituiu patrono nos autos –fls. 36/37 e apresentou 

sua Resposta à Acusação, arguindo preliminares de inépcia da denúncia, 

falta de justa causa para a ação penal e atipicidade de sua conduta – fls. 

40/43, das quais se manifestou o Ministério Público, que pugnou pelo não 

acolhimento das preliminares suscitadas pela Defesa, com a abertura da 

instrução processual – fls. 44/48.

Na sequência, as preliminares arguidas pela Defesa foram indeferidas, 

ocasião em que fora ratificado o recebimento da denúncia e designada 

Audiência de Instrução – fls. 49/50.

Expedida Carta Precatória para a Comarca de Cáceres/MT, fora procedida 

a colheita do depoimento da vítima – fls. 65/69, conforme CD de Gravação 

Audiovisual de fl. 70.

Realizada Audiência de Instrução, na data de 30/07/2018 – fls. 97/100, 

conforme CD audiovisual aportado à fl. 101 dos autos, fora inquirida a 

testemunha FLAVIO ANTONIO DA SILVA QUEIROZ, homologada a 

desistência de inquirição da outra testemunha arrolada e interrogado o 

acusado; na fase do art. 402 do CPP, nada fora requerido; ao final, fora 

deferido o pedido das partes de apresentação de suas alegações finais 

de forma escrita.

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugna pela procedência da 

denúncia, para condenar o réu nas sanções descritas na exordial penal – 

fls. 104/110, enquanto que a Defesa manifesta pela improcedência da 

denúncia, para absolver o réu, por atipicidade de sua conduta e, em 

havendo condenação, que a reprimenda seja fixada em seu mínimo legal, 

com a suspensão da respectiva pena, nos termos do art. 77 do Código 

Penal – fls. 113/115.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

II. Fundamentação.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

BRUNO PEREIRA DE MELO, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 

147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, em face da 

vítima Fabiana Almeida Gonçalves.

Compulsando os autos, verifico que o processo se encontra pronto para 

julgamento, não havendo nulidade a ser declarada, nem preliminar a ser 

analisada, razão pela qual passo a análise do mérito.

Com efeito, em detida análise do conjunto probatório produzido nos autos, 

verifico que a denúncia comporta improcedência. Vejamos:

A conduta típica prevista no preceito primário da norma penal 

incriminadora do artigo 147 do Código Penal, dispõe: “ameaçar alguém, por 

palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar 

mal injusto e grave”.

Desse modo, a conduta típica consiste em ameaçar a vítima, ou seja, 

prenunciar mal injusto e grave, sendo necessário que a ameaça seja 

suficiente para intimidá-la.

Ressalte-se que para a caracterização do delito é irrelevante que o 

acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, 

para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria a 

ponto de intimidar a vítima.

Neste sentido, a jurisprudência, in verbis: “O crime de ameaça é formal e 

se consuma no momento em que a vítima dela tem conhecimento. 

Irrelevante sua efetiva consumação, mas bastando o propósito de causar 

temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a 

infração. Se a vítima ficou com sua liberdade psíquica afetada pelas 

ameaças reiteradas do acusado, a ponto de procurar a polícia para pedir 

proteção, não há que negar a existência do delito do art. 147 do CP. O dolo 

se caracteriza ainda que o sujeito ativo não tivesse a intenção de praticar 
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o mal prometido”. (TAMG - AC - Rel. Myriam Saboya - RT 738/691-692).

 Ao que consta do caderno investigativo, o acusado teria, no mês de 

março de 2016, ameaçado causar mal injusto e grave à vítima, por meio de 

palavras, provocando-lhe fundado temor.

Ocorre que, encerrada a instrução processual, nos deparamos com a 

insuficiência de provas para fundamentar um édito condenatório.

 A vítima confirmar, quando ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla 

defesa, relata os fatos da seguinte forma (CD – fl. 70):

Promotora de Justiça: (...). Que tipo de ameaça ele fez?

Vítima: Verbal (...).

Promotora de Justiça: Nesse dia, ele chegou a ameaçar a senhora, 

dizendo: “estou a ponto de dar um tiro”. Ele disse isso?

Vítima: Junto com meus pais (...). Ele começou a se exaltar, se vangloriar 

por tudo, e aí ele falou que estava a ponto de dar um tiro. Só que assim, 

ele não falou em quem né, ficou subentendido, poderia ser nele, em 

qualquer um (...).

Realizada Audiência de Instrução nesta Comarca, fora inquirida a 

testemunha FLAVIO ANTONIO DA SILVA QUEIROZ, que não pôde 

contribuir na elucidação dos fatos, por não os ter presenciado (CD – fl. 

101).

O acusado, por sua vez, NEGA a prática delitiva (CD – fl. 101).

Veja que, em que pese a denúncia imputar a prática delitiva do crime de 

ameaça ao acusado, que se consubstancia em “ameaçar alguém, por 

palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe 

mal injusto e grave”, nos termos do art. 147 do Código Penal, a própria 

vítima confirma judicialmente que não restou claro em quem o réu estava a 

ponto de dar um tiro, podendo o tiro inclusive ser direcionado a ele mesmo, 

nas palavras da própria ofendida (CD – fl. 70).

Nessa ordem de ideias, este Juízo não se sente confortável em 

fundamentar o édito condenatório do acusado, em razão de ter restado 

apurado que a suposta promessa de causar mal injusto e grave fora 

direcionada à pessoa indeterminada, e não diretamente à vítima.

À vista desse quadro, com dúvidas emergindo do contexto probatório 

acerca da ação, ou reação do acusado e não dispondo o julgador, ipso 

facto, de elementos probatórios para dar sustentação a uma decisão 

condenatória, a absolvição é medida que se impõe.

Editar um decreto de preceito sancionatório, sem que as provas dos autos 

definam claramente a ação, ou reação, do acusado, seria malferir os 

princípios comezinhos que regem o processo penal, dos quais destaco o 

in dubio pro reo.

Neste sentido, a jurisprudência:

“(...). Inexistindo, nos autos, provas produzidas em juízo suficientes a 

embasar um decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, 

tendo em vista o princípio do in dúbio pro reo”. (TJ-MG - APR: 

10686082181252001 MG , Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 

25/03/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 04/04/2014)

Com isso, consagrando o entendimento que a culpa penal deve restar 

clara, firme e precisa, para ensejar um decreto condenatório, de rigor a 

ABSOLVIÇÃO do réu, por insuficiência de provas, de acordo com o artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III. Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado BRUNO PEREIRA 

DE MELO, brasileiro, nascido em 25/06/1983, natural de Cuiabá/MT, filho de 

Joaquim Alves de Melo e Sebastiana Pereira Rosa de Melo, residente e 

domiciliado na Rua Santa Izabel, nº 652, bairro Santa Izabel, Cuiabá/MT, da 

imputação descrita no art. 147 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.

 Às providências.

Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 512121 Nr: 4715-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247

 Id. 512121.

 Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por ROSENEI 

ALMEIDA DE SOUZA, em face FRANCISCO GOMES DE CAMPOS, 

devidamente qualificados, pedido deferido às fls. 15/16 - B.O. nº 

2018.47455.

A requerente manifestou pela revogação das medidas protetivas, bem 

como pela designação de audiência preliminar para fins de retratação da 

representação criminal, através de manifestação de advogado particular – 

fls. 32/39.

Com efeito, entendo que o presente feito deve ser extinto com a 

revogação das medidas protetivas, eis que a vítima foi clara ao manifestar 

que deseja a extinção das medidas protetivas.

Ante ao exposto, REVOGO as medidas protetivas deferidas e JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento no 

art. 485, inc. VIII, do CPC/2015.

No mais, ante ao pedido da vítima, DESIGNO audiência preliminar para o dia 

06/11/2019 às 14h00min, para fins do art. 16 da Lei nº 11.340/2006.

Intime-se a requerente, através de seu advogado – via DJE.

 Ciência ao Ministério Público.

Com a realização da referida audiência e com o decurso do prazo 

recursal, ARQUIVE-SE com a adoção das formalidades de praxe.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 10 de outubro 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): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 443373 Nr: 20114-89.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVELINO ROSÁRIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYWISON PAULA DE 

MORAES - OAB:10793

 Cód. 443373

VISTOS.

Tendo o réu apresentado sua resposta e não verificando in casu 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o 

recebimento da denúncia ofertada e DETERMINO o prosseguimento da 

instrução processual.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 17.10.2018 às 14h30 min.

INTIMEM-SE a vítima, as testemunhas de defesa arroladas às fls. 70, bem 

como o acusado, pessoalmente. Outrossim, consigne que poderá o(a) 

Oficial(a) de Justiça se valer do disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil.

Ademais, considerando que a resposta à acusação não está assinada, 

INTIME-SE a defesa, via DJE, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

regularize a assinatura da peça.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 488333 Nr: 27829-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CORDEIRO ALENCASTRO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 433 de 728



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583

 (Cód. 488333)

VISTOS.

Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de 

MARCELO CORDEIRO ALENCASTRO, pela prática, em tese, dos delitos 

previstos no art. 129, § 9 c/c art. 140, §2º, ambos do código penal, em 

desfavor da vítima KELLY PIRES FREITAS.

A denúncia foi recebida às fls. 56/56v, sendo o acusado devidamente 

citado, conforme certidão de fls. 69. Resposta à acusação juntada às fls. 

64/66.

É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO.

Destarte, presentes os indícios de autoria e materialidade, assim como 

estando a exordial acusatória em ordem e não visualizando qualquer das 

hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, RATIFICO O 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, na forma posta em Juízo, determinando o 

início da instrução processual.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 17/10/2018 às 15h00min.

INTIMEM-SE a vítima e o acusado.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa (via DJE).

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 17 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1034642-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. P. M. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. A. D. L. (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: 1034642-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PAMELA 

DAIANE PIRES MACIEL, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: PAULO RICARDO AZEVEDO DE LIMA Medida 

Protetiva n.º 1034642-46.2018.8.11.0041. VISTOS. Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por PAMELA DAIANE PIRES MACIEL, 

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 três crimes apenados 

pelo Código Penal (AMEAÇA, INJÚRIA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO), por 

parte do requerido PAULO RICARDO AZEVEDO DE LIMA, 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: 

SUSPENSÃO DA POSSE E/OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS DE 

FOGO, devendo ser comunicado ao órgão competente, inclusive para que 

se proceda o necessário para sua apreensão (art. 22, I, § 2º, da Lei nº 

11.340/2006). 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 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). Por 

outro lado, INDEFIRO 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. Ainda, 

INDEFIRO o pedido de “prestação de alimentos provisionais”, 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 13/11/2018 às 16h00min 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, 10 de outubro de 2018. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal 

Requerente: PAMELA DAIANE PIRES MACIEL, Endereço: Rua 21, nº 36 

(próximo a Avenida do meio), bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

99303-8033. Requerido: PAULO RICARDO AZEVEDO DE LIMA, Endereço: 

Rodovia dos Imigrantes, Posto Siga, bairro São Mateus, Várzea 

Grande/MT, Telefone: 99235-4677.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 470911 Nr: 10827-68.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA 

FARIAS - OAB:16.626, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - 

OAB:19495/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS CASSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/0

 Vistos etc.

I. Quanto a petição de fls. 132/138, diga a parte exequente, no prazo de 05 

dias.

II. Considerando que houve manifestação da parte executada às fls. 

104/114, abra-se vista ao Ministério Público, conforme determinado no 
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parágrafo IV da decisão de fl. 90.

III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intime-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 472057 Nr: 11902-45.2017.811.0042

 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: SDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB 7.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA 

FARIAS - OAB:16.626

 Vistos etc.

I. Intimem-se as partes para que especifiquem, no prazo de 10 dias, as 

provas que pretendem produzir justificadamente, sob pena de 

indeferimento.

II. Após, considerando que a presente ação versa sobre interesse de 

incapaz, abra-se vista ao Ministério público para especificação de 

eventual prova que pretenda produzir.

III. No seguimento, volvam-me conclusos para despacho saneador ou 

julgamento antecipado do mérito.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 343239 Nr: 3306-14.2013.811.0042

 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: TADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Ante o teor do v. acordão de fls. 108/111, e considerando que a 

presente ação versa sobre interesse de incapaz, abra-se vista ao 

Ministério público para especificação de eventual prova que pretenda 

produzir.

II. Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Capital, informando quanto a existência da presente ação cível, bem 

como solicitando informações quanto ao andamento da ação cível em 

tramite naquele juízo distribuída sob o código 819768, envolvendo as 

mesmas partes desta ação.

III. Após, conclusos para despacho saneador.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 435257 Nr: 11487-96.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRÂNIO FORTES BELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ACELINO DE 

AMARANTE - OAB:21339/O, Izaias Alves De Souza - OAB:10436909, 

JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - OAB:3111/TO

 XXVII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo parcialmente procedente o pedido confeccionado na peça inaugural 

pela acusação e, por corolário:® absolvo o réu em relação aos delitos de 

ameaça (CP, art. 147), nos termos disposto no art. 386, III, do CPP em 

relação às vítimas Rosely Auxiliadora de Moraes, Kerlei Rodrigues dos 

Santos Simplicio e Sandreli Rodrigues dos Santos Amorim e;® condeno o 

réu Afrânio Fortes Belo, brasileiro, convivente, mecânico, nascido em 

30/10/1960, com 55 anos de idade á época, natural de Cuiabá, filho de 

Carivaldo Belo e Elaides Fortes Belo, residente e domiciliado na Rua 74, 

quadra 68, casa 01, bairro CPA III – Setor I, nesta, como incurso na 

sanção do artigo 129, § 9º do CP em detrimento à vítima Sandreli 

Rodrigues dos Santos Simplicio, c/c artigo 129, caput, do CP, em 

detrimento à vítima Rosely Auxiliadora de Moraes, c/c artigo 129, caput, do 

CP, em detrimento à vítima Kerlei Rodrigues dos Santos Simplicio,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 370039 Nr: 10490-84.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA REGINA ROJAS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEODATO POLIDO SEABRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Aparecida da Silva 

Cruz - OAB:19.066, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, NAIARA EDUARDA BRITO SALA - OAB:19200 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERNANDES 

FABRINI (UNIJURIS) - OAB:6.667/MT

 Vistos etc.

I. Considerando o resultado negativo da penhora on-line realizado sob os 

dados do executado, intime-se o exequente para que indique bens do 

executado passíveis de penhora, no prazo de 10 dias, dando assim 

prosseguimento ao feito.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 370224 Nr: 10686-54.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA REGINA ROJAS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEODATO POLIDO SEABRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Aparecida da Silva 

Cruz - OAB:19066/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, NAIARA EDUARDA BRITO SALA - OAB:19200 / O, 

WELTON DA COSTA RODRIGUES - OAB:13209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERNANDES 

FABRINI (UNIJURIS) - OAB:6.667/MT

 Vistos etc.

I. Considerando o resultado negativo da penhora on-line realizado sob os 

dados do executado, defiro o pedido da alínea “c” de fl. 297, formulado 

pela exequente e, por corolário, suspendo o curso do feito, pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1º , do CPC.

 II. Decorrido o prazo, certifique-se e volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 157531 Nr: 4891-09.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO TAVARES CASTILHO DE AVELLIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:18790/MT

 Vistos etc.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 157531 Nr: 4891-09.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO TAVARES CASTILHO DE AVELLIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:18790/MT

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o Núcleo de Práticas Jurídicas da 

UNIC Beira Rio I, por meio da Dra. Adriana Lopes Sandim, requereu, à fl. 

176, a destituição de sua nomeação como advogada dativa assistente da 
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vítima em razão de assoberbado número de processos sob a 

responsabilidade do referido Núcleo.

II. Posto isto, defiro o pedido de destituição formulado às fls. 176 e, por 

corolário, deixo de nomear advogado para acompanhar a vítima, uma vez 

que a Sra. Kary Diana não foi localizada, conforme certidão de fl. 184 e, 

em audiência retro, o Ministério Público requereu vista dos autos para 

manifestação quanto à ausência da mesma.

III. Intime-se o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC Beira Rio I para que 

tome ciência da presente decisão.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 513222 Nr: 5860-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VASCONCELOS MENDES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FIGUEIRA JUNIOR - OAB:11.988

 Vistos etc.

Considerando que o patrono do acusado desistiu da oitiva da testemunha 

Mariel Antonini Dias, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338818 Nr: 20672-03.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO GUEDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINEIA APARECIDA 

MUNHOL DE OLIVEIRA - OAB:10131

 Vistos etc.

I. Certifique se o patrono do acusado manifestou conforme determinado na 

audiência de fls. 134/135.

II. Sendo negativa a certidão, determino seja novamente intimado o 

advogado do réu para que se manifeste nos autos, conforme restou 

determinado preteritamente.

 III. Caso a defesa do réu não se manifeste novamente, após intimação, 

determino seja intimado o réu para que compareça perante a Secretaria do 

Juízo e informe se o advogado que consta nos autos ainda patrocina sua 

defesa ou para que constitua novo defensor, caso tenha desconstituído o 

referido advogado, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 469719 Nr: 9636-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PÚBLICA ( 

HÉLLENY ARAÚJO DOS SANTOS) - OAB:

 Vistos etc.

I. Ante a certidão retro, certifique-se nos autos se houve prévia 

comunicação no feito acerca da mudança de endereço da requerente.

 II. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a intimação nos termos 

do art. 274, parágrafo único , do CPC.

III. Após, certifique o transito em julgado da sentença de fls. 42/43.

IV. Certificado o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, remeta-se o feito ao arquivo.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 525724 Nr: 17690-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS GODOY INOCENCIO - 

OAB:17.848

 Vistos etc.

I. Certifique-se sobre o cumprimento do mandado de fls. 46.

II. Em caso negativo, intime-se o Senhor Meirinho para: devolver o 

mandado devidamente cumprido em 48 horas e informar, por certidão, o 

motivo do atraso.

III. Intimem-se.

 IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 399856 Nr: 4070-29.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOSMAR CLÁUDIO FIRME PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, Elimar Azevedo Selvático - OAB:MT 

21.282

 Vistos etc.

I. Intime-se o assistente de acusação para que apresente suas alegações 

finais na forma de memoriais.

II. Após, intime-se o patrono do acusado para que apresente suas 

alegações finais na forma de memoriais.

 III. Caso a defesa do réu não se manifeste novamente, após intimação, 

determino seja intimado o réu para que compareça perante a Secretaria do 

Juízo e informe se o advogado que consta nos autos ainda patrocina sua 

defesa ou para que constitua novo defensor, caso tenha desconstituído o 

referido advogado, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

IV. Proceda-se a abertura de novo volume dos autos, observando o artigo 

337 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 465639 Nr: 5503-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CDCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBA - OAB:19634/0

 Vistos etc.

I. Ante a certidão retro, expeça-se novo mandado de intimação para a 

vítima, no endereço informado às fls. 41, com os benefícios contidos no 

art. 212, § 2º do CPC.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 497591 Nr: 36718-91.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERVERTON DOS SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc.
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I. Certifique-se quanto o decurso do prazo do edital retro, bem como se 

houve resposta do réu.

 II. Após, conclusos.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 389213 Nr: 3361-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CARLOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT

 Vistos etc.

 I. Cumpra-se a sentença retro.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 489529 Nr: 29002-13.2017.811.0042

 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: LVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARGUS RIGON WESKA - 

OAB:MT-7.530

 Vistos etc.

I. Considerando que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, 

abra-se vista ao Ministério público para especificação de eventual prova 

que pretenda produzir.

II. Após, conclusos para despacho saneador ou julgamento antecipado da 

lide.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 522704 Nr: 14733-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANIELE SOUZA MACIEL - 

OAB:23424/O

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos observo que a parte ré apresentou resposta 

escrita (fls. 44/48).

II. Considerando que se trata in casu de ação cautelar satisfativa de 

medida protetiva e que a vítima tem capacidade postulatória apenas para 

requerer as medidas protetivas, conforme se infere do teor talhado no 

preceptivo do art. 19 c.c. art. 27 , ambos, da Lei n. 11.340/06, intime-se a 

vítima para, em dez dias, constituir advogado e se manifestar sobre a 

contestação de fls. 44/48. Conste no mandado advertência de que, caso a 

vítima não possua condições financeiras, o Oficial de Justiça deverá 

informar, por certidão, para que seja nomeado Defensor Público para a 

vítima.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 417186 Nr: 22371-24.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBSON DIAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA 

LEITE - OAB:18.985

 Vistos etc.

I. Considerando que fora homologado o Laudo Pericial de fls. 46/49, nº 

1.1.02.2018.007406-01 nos autos em apenso, abra-se vista as partes 

para que apresente suas alegações finais em forma de memoriais no 

prazo de 05 dias, iniciando-se pelo MP.

II. Após, conclusos para sentença

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 524708 Nr: 16676-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECTN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiellen Thayane Matos da 

Silva - OAB:20406/MT

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos observo que a parte ré apresentou resposta 

escrita (fls. 38/45).

II. Considerando que se trata in casu de ação cautelar satisfativa de 

medida protetiva e que a vítima tem capacidade postulatória apenas para 

requerer as medidas protetivas, conforme se infere do teor talhado no 

preceptivo do art. 19 c.c. art. 27 , ambos, da Lei n. 11.340/06, intime-se a 

vítima para, em dez dias, constituir advogado e se manifestar sobre a 

contestação de fls. 38/45. Conste no mandado advertência de que, caso a 

vítima não possua condições financeiras, o Oficial de Justiça deverá 

informar, por certidão, para que seja nomeado Defensor Público para a 

vítima.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 477206 Nr: 17046-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CORREA DE MORAES 

- OAB:6664

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder a INTIMAÇÃO DO RÉU, por meio do seu patrono, via DJE, para 

apresentar memoriais finais no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 465943 Nr: 5778-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.723

 XI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo improcedente o pedido formulado na denúncia e, por corolário, 

absolvo o réu Alexandre de Souza Franco, brasileiro, divorciado, 

marceneiro, CPF nº 005.454.861-65 natural de Miranda/MS, nascido em 29 

de agosto de 1981, filho de Maria Helena de Souza Franco e João de Deus 

Franco, residente e domiciliado na Rua Couto Magalhães, nº 78 – bairro 

Praeiro Cuiabá/MT, nos termos disposto no art. 386, VII, do 

CPP.XII.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XIII.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça.XIV.Transitado em julgado, procedidas às baixas e anotações 
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de estilo, arquivem-se os autos.XV.Isento de custas.XVI.P. R. I. .C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 349609 Nr: 10663-45.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CASTILHO AMUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - UNIJURIS - UNIC - OAB:4522 OAB/MT

 Vistos etc.

Defiro os pedidos formulados pelas partes. Atenda-se como requer.

Determino seja realizada consulta junto ao sistema INFOJUD, bem como ao 

sistema do TRE/MT para tentativa de localização do endereço do réu, 

conforme requerido pela defesa.

Redesigno o presente ato para o dia 20 de março de 2019 às 15h00min.

Intime-se o réu no endereço constante dos autos, bem como no endereço 

Avenida Brasil, N° 269, Apartamento 302, Bloco 06, Torre N, Condomínio 

Morada do Parque, Cuiabá-MT.

 Conste no mandado que o Sr. Meirinho deverá certificar se alguém mora 

na residência ou se a casa esta abandonada, bem como entre em contato 

com vizinhos para averiguar se o acusado mudou de endereço ou ainda 

mora no local.

Conste, ainda que o irmão do réu, senhor Nager Castilho Amui é analista 

técnico e trabalha no setor administrativo do SEBRAE da avenida do CPA, 

podendo o Sr. Meirinho buscar informações com o mesmo.

Saem os presentes intimados.

Intimem-se os faltantes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 385198 Nr: 27246-71.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS OLIVEIRA COELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pelo Ministério Público.

Considerando que o réu Carlos Oliveira Coelho Junior, a despeito de 

devidamente intimado para audiência (fl. 141 verso), não compareceu ao 

presente ato, nem tampouco apresentou justificativa, decreto sua revelia 

nos termos do art. 367 do CPP, devendo o feito prosseguir sem a sua 

presença.

Considerando a petição retro, onde o nobre patrono do requerido informou 

que está impedido para o exercício da advocacia, ficando assim 

prejudicada a defesa do acusado, nomeio a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso para que patrocine os interesses do réu.

Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal para que tome 

ciência de tal nomeação, bem como para que se manifeste se insiste na 

oitiva das testemunhas de defesa arroladas às fls. 69 verso.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 444324 Nr: 21119-49.2016.811.0042

 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: DHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Ermelindo Neri - 

OAB:21.676/O, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS MANOEL - 

OAB:19532-B/MT

 Autos n. 21119-49.2016.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

de Mato Grosso redesigno o ato para o dia 08.11.2018, às 16 horas e 30 

minutos.

 II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 345378 Nr: 5745-95.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURO SOARES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE ARAUJO 

ALCANTARA - OAB:19718/O

 I. Em decorrência da convocação pelo Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado de Mato Grosso redesigno o ato para o dia 28.2.2019, primeira data 

livre na pauta, às 17 horas.

II. Em atenção a manifestação de renúncia de mandato, proceda a 

intimação do acusado para constituir advogado, no prazo de 10 dias. Em 

caso de não possuir condições para constituir novo defensor, deve 

manifestar interesse na defesa pela Defensora Pública.

 III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 533062 Nr: 24765-96.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9.841, RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - OAB:19396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 24765-96.2018.811.0042.

I. Apense o presente feito aos autos n. 21119-48.2016.8.11.0042.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 498302 Nr: 37440-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON JÚNIOR DA SILVA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAYCON JÚNIOR DA SILVA DANTAS, 

Cpf: 04365762109, Rg: 1640170-0, Filiação: Aveni Paulino Dantas e Sueli 

Silva Lima, data de nascimento: 27/04/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), assistente de som, Telefone 92381449/992873174. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, julgo procedente a denúncia o que faço para 

condenar Maycon Júnior da Silva Dantas (brasileiro, solteiro, autônomo, 

portador da Carteira de Identidade RG 16401700 SSP/MT, inscrito no CPF 

n. 043.657.621-09, nascido aos 27.4.1987 em Cuiabá/MT, filho de Aveni 

Paulino Dantas e Sueli Silva Lima, residente e domiciliado na Avenida A, 

Quadra 32, Lote 14, n. 1052, Bairro Jardim Vista Alegre, Várzea Grande) 
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como incurso no artigo 129, § 9º (por duas vezes) e artigo 147, ambos do 

Código Penal. - Aplicação da pena:Atento aos princípios constitucionais e 

as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo a dosimetria da pena. -- 

Primeira fase:A culpabilidade como juízo de reprovabilidade da conduta é 

evidente, merecendo o acusado uma reprovação social pelos seus 

atos.No que se refere aos antecedentes observo que o acusado ostenta 

duas condenações com trânsito em julgado, conforme se depreende da 

folha de antecedentes criminais – fl. 62/verso .Em decorrência dessas 

duas condenações já transitadas em julgado a primeira (ação penal n. 

9996-98.2009.8.11.0042) será utilizada para fundamentar os maus 

antecedentes e a segunda (ação penal n. 6375-88.2012.8.11.0042) para 

fins de reincidência.Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribuna de 

Justiça:Não configura bis in idem a utilização de condenações anteriores 

com trânsito em julgado, para caracterizar os maus antecedentes e a 

reincidência do paciente, desde que uma delas seja utilizada para 

exasperar a pena-base e a outra na segunda fase da dosimetria. (HC 

167.459/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 

12/02/2012)A conduta social deve ser entendida como os dados relativos 

ao comportamento social do acusado, que poderão ou não ter influenciado 

na prática da infração penal, e que no presente caso não há elementos 

para analisá-lo.A personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio 

em que o acusado teria crescido e sido criado, seus valores e 

temperamento que de alguma forma poderiam influenciar na prática do 

crime e, mais uma vez, não há elementos nos autos para realizar essa 

análise.Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao 

cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara “os motivos 

determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a 

personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja 

idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma só direção dinâmica, 

todas as nossas forças psíquicas” . Inexiste motivo com força suficiente 

para influenciar na pena-base.As circunstâncias são as normais para os 

tipos penais. O fato praticado não causou consequências . No que se 

refere ao comportamento da vítima devo salientar que não contribuiu para 

a prática delituosa. Analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo 

como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a 

fixação da pena-base em:(i) artigo 147 do Código Penal: 01 mês de 

detenção;(ii) artigo 129, § 9º, do Código Penal: 03 meses de detenção 

(fato do dia 02.10.2017);(iii) artigo 129, § 9º, do Código Penal: 03 meses de 

detenção (fato do dia 03.10.2017).As penas no concurso de crimes 

devem ser aplicadas isoladamente, sendo certo que “tal raciocínio faz-se 

mister porque o próprio Código Penal determina no art. 119 que, ‘no caso 

de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre cada 

crime isoladamente’, ou seja, o juiz não poderá levar a efeito o cálculo da 

prescrição sobre o total da pena aplicada no caso de concurso de crimes, 

devendo-se conhecer, de antemão, as penas que por ele foram aplicadas 

em seu ato decisório e que correspondem a cada uma das infrações 

praticadas isoladamente” .-- Segunda fase:Em relação ao crime de 

ameaça incidem as agravantes do artigo 61, inciso I (reincidência) e inciso 

II, alínea “f” (violência doméstica) do Código Penal, o que enseja a 

agravação da pena em 01 mês de detenção. Inexiste circunstância 

atenuante.Por sua vez, em relação ao crime de lesão corporal incide a 

agravante de reincidência, bem como a de confissão, o que enseja a 

consequente compensação .-- Terceira fase:Não existem causas de 

aumento ou de diminuição de pena.Do exposto e após análise de todas as 

circunstâncias cabíveis fixo a pena definitiva em:(i) artigo 147 do Código 

Penal: 02 meses de detenção;(ii) artigo 129, §9, do Código Penal: 03 

meses de detenção (fato do dia 02.10.2017);(iii) artigo 129, § 9º, do 

Código Penal: 03 meses de detenção (fato do dia 03.10.2017).Em 

decorrência do concurso material (artigo 69 do Código Penal) a pena final 

é de 08 meses de detenção. Levando em conta a situação financeira do 

acusado fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato. - Substituição da pena:O acusado não merece a 

substituição de pena ante a previsão do artigo 44, inciso I, do Código 

Penal, pois o crime foi cometido com violência e grave ameaça.- 

Disposições finais:Em decorrência dos escassos recursos financeiros 

deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia 

definitiva de execução de pena e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral/MT, ao Instituto de Identificação deste Estado e ao 

Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 07 

de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 24 de maio de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 387200 Nr: 1233-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANE ELISABETH 

ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO - OAB:12.332/MT

 Vistos etc.

I. O Ministério Público, por intermédio de seu representante, ofertou com 

base no inquérito policial aportado aos autos denúncia em desfavor 

indiciado Valdemir Carvalho, qualificado nos autos, pela prática, em tese, 

dos delitos de ameaça e lesão corporal praticada contra a vítima Maria 

Santa da Luz Silva. Recebida a prefacial (04/02/2015 – fls. 72) 

determinou-se a citação do réu para apresentar defesa escrita no prazo 

de dez dias. O réu foi citado e apresentou defesa inicial, no entanto, não 

houve conclusão da fase instrutória até o momento. Após, volveram-me 

conclusos para decisão.

 II. É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Fundamentos

III. Trata-se de ação penal em curso em face de Valdemir Carvalho, 

qualificado nos autos, denunciado pela prática dos delitos de ameaça e 

lesão corporal, previsto nos art. 147 e 129, §9º todos do CP, cujas penas 

máximas em abstrato são de 06 meses e 03 anos de detenção 

respectivamente.

IV. Nota-se que o delito de ameaça prescreve em 03 anos, conforme 

previsto no artigo 109, inciso VI, do CP , haja vista que a pena máxima em 

abstrato, no vertente caso, é inferiores a 01 (um) ano.

V. Compulsando os autos verifico que a denúncia foi recebida em 

04/02/2015 – (fls. 72), tendo, portanto, decorrido mais de 03 anos da data 

de recebimento da ação até hoje, sem qualquer causa interruptiva da 

prescrição, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do Estado em 

relação ao delito de ameaça, bem como o prosseguimento do presente 

feito em relação ao delito de lesão corporal.

 Dispositivo

VI. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado e, por corolário, decreto 

extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 107, inciso IV do 

CP c/c art. 61 do CPP , em relação ao delito de ameaça.

VII. Considerando que o presente feito prosseguirá somente em relação ao 

delito de lesão corporal, segue decisão em apartado.

VIII. Sem custas.

IX. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 387200 Nr: 1233-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANE ELISABETH 

ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO - OAB:12.332/MT

 Vistos etc.

 I. Proceda-se a abertura de novo volume dos autos, observando o artigo 

337 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso.

II. Abra-se vista a Defensoria Pública Criminal para que informe o endereço 

atualizado do acusado.

III. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de Fevereiro 

de 2019, às 14h00min, conforme determina o art. 399 do CPP.

IV. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal para que participe 

do ato e acompanhe o réu.

V. Ciência ao Ministério Público.
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VI. Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC.

VII. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VIII. Intimem-se

IX. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 468924 Nr: 8833-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

extingo o presente feito sem julgamento do seu mérito, ex vi do teor 

talhado no preceptivo do art. 485, inc. III, do CPC e, por corolário, torno 

sem efeito as medidas protetivas concedidas initio litis.VIII.Após o trânsito 

em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquive-se o 

feito.IX.Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, 

haja vista que não restou formada a relação processual no 

feito.X.Considerando que a autora é beneficiaria da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais ficará suspensa e somente poderá 

ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC. 

XI.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 440838 Nr: 17416-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MOREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO DONAL SPALATTI - 

OAB:23230/0

 Vistos etc.

Homologo a desistência formulada pelas partes.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 440503 Nr: 17063-70.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS KLEBERSON ROSÁRIO LOPEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574, LAURA GABRIELLY GOMES GONÇALVES DE SOUZA 

(ESTAGIÁRIA UNIC) - OAB:19102/E

 Vistos etc.

Defiro o requerimento das partes e, por corolário, concedo prazo 

sucessivo de 05 dias para apresentação de alegações finais via memorias 

escritos.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 480331 Nr: 20123-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO ROBSON DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20920/O

 XIII.Posto isto, rejeito a preliminar.XIV.Tendo o réu apresentado sua 

resposta e não verificando in casu presentes quaisquer das hipóteses 

previstas no art. 397 do CPP, ratifico o recebimento da denúncia ofertada 

e, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de Fevereiro 

de 2019, às 17h00min, conforme determina o art. 399 do CPP.XV.Intime-se 

pessoalmente um dos advogados do Núcleo de Pratica Juridica da 

Faculdade Candido Rondon – FCR, para que tome ciência e participe do 

ato acompanhando o réu.XVI.Ciência ao Ministério Público.XVII.Expeça-se 

mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas pelas partes 

e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º 

do CPC.XVIII.Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua 

apresentação ao Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) 

.XIX.Intimem-se.XX.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 515112 Nr: 7567-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503

 Vistos etc.

 I. Tendo o réu apresentado sua resposta e não verificando in casu 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o 

recebimento da denúncia ofertada e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 14h00min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciencia do ato e 

acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 319336 Nr: 18900-39.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G, A, ESDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID ALVES DOS SANTOS - 

OAB:23.128, FERNANDA ORTEGA LOPES - OAB:24707/O

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará de licença compensatória nos 

dias 29 e 30 de Junho de 2017, devidamente deferida pelo TJ/MT e, em 

seguida, estará em usufruto de férias no período de 01 de julho de 2017 a 

30 de julho de 2017, devolvo estes autos, sem despacho, ao cartório.

 II. Após, o período de férias volvam-me os autos conclusos.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 347107 Nr: 7756-97.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS DE FIGUEIREDO FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE FREITAS - OAB:

 Vistos etc.

 I. Defiro o pedido de fls. 248/249 e, por corolário, revogo o item II da 

decisão de fls. 247.

 II. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de Março de 

2019, às 14h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

III. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência e 

participe do ato.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Solicite informações ao juízo deprecado quanto o cumprimento da 

missiva alhures expedida nos autos de fl. 241.

VI. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 448189 Nr: 25165-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMESIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Vistos etc.

 I. Acolho a cota ministerial retro e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2019, às 13h30min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se pessoalmente o advogado nomeado do Núcleo de Pratica 

Jurídica da UNIC II - UNIJURIS para que participe do ato e acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Sendo a testemunha funcionário público, oficie-se ao chefe da 

repartição em que servir o referido funcionário comunicando acerca da 

expedição do mandado, com indicação do dia e da hora marcados, 

conforme preceitua o § 3º do art. 221 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 515598 Nr: 8011-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTON DEBONI DOS 

SANTOS - OAB:20677/O

 IX.Posto isto, rejeito a preliminar.X.Tendo o réu apresentado sua resposta 

e não verificando in casu presentes quaisquer das hipóteses previstas no 

art. 397 do CPP, ratifico o recebimento da denúncia ofertada e, por 

corolário, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

Março de 2019, às 14h00min, conforme determina o art. 399 do 

CPP.XI.Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do 

ato e acompanhe o réu.XII.Ciência ao Ministério Público.XIII.Expeça-se 

mandado para intimação da vítima, das testemunhas arroladas pelas 

partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC.XIV.Intimem-se.XV.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 409742 Nr: 14414-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO MONTEIRO PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:OAB/MT 6703

 Vistos etc.

 I. Proceda-se a abertura de novo volume dos autos, observando o artigo 

337 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso.

II. Homologo a desistência formulada pelo Ministério Público em relação a 

oitiva da testemunha Greicy.

III. Acolho a cota ministerial retro e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de Fevereiro de 2019, às 16h00min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

IV. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência e 

participe do ato.

V. Ciência ao Ministério Público.

VI. Expeça-se mandado de intimação da vítima Bruno José Barbosa de 

Souza, da testemunha avó da vítima Larissa e do réu para que 

compareçam ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 502864 Nr: 41890-14.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSM, LDSRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 41890-14.2017.8.11.0042.

I – Em decorrência do pagamento julgo extinto o processo conforme 

autoriza o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 21 de agosto 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.: 531328 Nr: 23130-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KTB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 21310-80.2018.811.0042.

I – Como medida prévia a análise do pedido de direito de visita determino a 

realização de estudo psicossocial, a ser realizado no prazo de 30 dias.

II – Ante a certidão retro designo o dia 07.11.2018, às 14:50 horas, para 

audiência de conciliação/mediação.

III – Intime a parte autora e efetive a citação da ré

 (endereço de fl. 44), conforme prevê o artigo 334 do Código de Processo 

Civil.

IV – Int.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104751 Nr: 2011-34.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: AFdSF, LFZBdS, EFBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Leoncio Gaiva Neto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 1) O Requerente não arrolou testemunhas e a Requerida foi citada por 

edital às folhas 129/130, sendo nomeada como curadora a Defensoria 

Pública que apresentou Contestação por Negativa Geral às folhas 

133/134;

2) Designo audiência Instrução e Julgamento para o dia 05/02/2019 as 

16:00 horas;

3) Intime-se o Requerente Alvino Francisco da Silva Filho, para que 

compareça na audiência acompanhado de seus filhos Lorenzo e Enzo;

4) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência;

5) Publique-se a decisão para ciência do advogado do Requerente 

Frederico Leôncio Gaiva Neto OAB/MT 13.537.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107598 Nr: 4401-74.2017.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MVRS, 

VSR, AGSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosimere de Lima Fonseca - 

OAB:22854/B

 Vistos, etc...,

 1) Defiro o requerimento do Ministério Público de fls. 576/577, no senti ode 

ser designada outra data para oitiva da Psicóloga Rafaelle Kristine Perin.

2) Sem prejuízo da realização da audiência de Instrução e Julgamento já 

designada, designo o dia 05/02/2019 às 14:30 horas, para ouvir a 

Psicóloga Rafaelle Kristine Perin, devendo a mesma ser intimada por 

telefone;

3) Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90041 Nr: 2531-96.2014.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DP, JPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2531-96.2014.811.0063, Protocolo 90041, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107290 Nr: 4157-48.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, CLO, ABDOO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4157-48.2017.811.0063, Protocolo 107290, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106835 Nr: 3760-86.2017.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CTdP, AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3760-86.2017.811.0063, Protocolo 106835, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107121 Nr: 4015-44.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AS, CDCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4015-44.2017.811.0063, Protocolo 107121, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86540 Nr: 2873-44.2013.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Coutinho - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2873-44.2013.811.0063, Protocolo 86540, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89855 Nr: 2328-37.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMGPDJDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: minis - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia Souza Marques - 

OAB:3654

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2328-37.2014.811.0063, Protocolo 89855, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94489 Nr: 3006-18.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DSO, RMMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3006-18.2015.811.0063, Protocolo 94489, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95299 Nr: 3757-05.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, YMBAdO, JMBH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3757-05.2015.811.0063, Protocolo 95299, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95754 Nr: 4156-34.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ARMLP, MPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4156-34.2015.811.0063, Protocolo 95754, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102354 Nr: 49-73.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KFdS, 

MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

49-73.2017.811.0063, Protocolo 102354, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102468 Nr: 149-28.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VHNdJ, 

JNdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

149-28.2017.811.0063, Protocolo 102468, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103525 Nr: 1011-96.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MSDC, 

LADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1011-96.2017.811.0063, Protocolo 103525, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103707 Nr: 1173-91.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MHNA, 

GdFNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1173-91.2017.811.0063, Protocolo 103707, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103851 Nr: 1285-60.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KVFG, 

SdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1285-60.2017.811.0063, Protocolo 103851, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104145 Nr: 1533-26.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ABB, MMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1533-26.2017.811.0063, Protocolo 104145, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105303 Nr: 2468-66.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JPADN, 

FADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2468-66.2017.811.0063, Protocolo 105303, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105323 Nr: 2485-05.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, HVS, 

FDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2485-05.2017.811.0063, Protocolo 105323, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107031 Nr: 3934-95.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GSR, SAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, NLGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO FABRICIO DE SOUZA - 

OAB:5480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 
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GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3934-95.2017.811.0063, Protocolo 107031, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 21629 Nr: 4003-26.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Bortoloti Delgado, Ronaldo Bortoloti Delgado, 

Rogerio Bortoloti Delgado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Ferreira Gonçalves - ME, Bradesco 

Seguro S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Gimenes de Freitas - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896/MT, Glauco de Góes Guitti - OAB:10320-B

 Vistos.

Em atenção ao pedido formulado à fl. 264, nos termos do artigo 921 do 

CPC, suspenda-se o trâmite do feito até a manifestação da parte 

interessada. Arquive-se provisoriamente.

 Destaca-se que o processo poderá ser desarquivado, a qualquer tempo, 

conforme preconiza o artigo § 3º do artigo 921 do CPC.

 Deixo registrado também que decorrido o prazo de um ano, começa a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC).

 Intimem-se.

Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 28867 Nr: 5078-66.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TC Transportes Rodoviários LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Real Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Angelo Macedo - 

OAB:6.811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Vistos.

Não havendo novos requerimentos das partes, devolvam-se os autos ao 

arquivo.

 Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 26356 Nr: 2552-29.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom - Telemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Maria Zattar - OAB:6094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131436/RJ

 Vistos.

Estando o valor exequendo integralmente satisfeito, conforme noticiado 

pela parte credora à fl. 278/279, nos termos da decisão de fls. 271/272v, 

arquive-se.

 Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 25979 Nr: 2195-49.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elsita Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karla Lorena dos Santos, Eleuza Divina 

Moraes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Leandro de Campos 

- OAB:6950/MT, Wesley Robert de Amorim - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitere a tentativa de intimação, observando o novo endereço 

apresentado à fl. 95.

 Restando frustrada a tentativa, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, indicando novo endereço, sob 

pena de arquivamento.

Não havendo manifestação da parte, com fulcro no artigo 921, inciso III, § 

3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito até a manifestação da parte 

interessada. Deixo registrado que decorrido o prazo de um ano, começa a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC). 

Arquive-se provisoriamente.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 19113 Nr: 1616-38.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Massayuki Yamamoto, Kleber Shun Yamamoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americel S/A, Claro Centro-Oeste s/a, Nokia do 

Brasil Tecnologia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Martinho Avallone 

Pires - OAB:4626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cavalcanti Spadoni Carvalho 

Avogados - OAB:, MARIEL MARQUES OLIVEIRA - OAB:, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6040, Veirano Advogados - OAB:

 Vistos.

Diante da responsabilidade solidária reconhecida na sentença (fl. 

132/135), indefiro o pedido de fl. 434 quanto a exclusão de uma das 

promovidas do polo passivo.

Diante do não pagamento voluntário, intime-se a parte credora para que, 

no prazo de 5 dias, indique bens do devedor passíveis de penhora, sob 

pena de arquivamento.

Não havendo manifestação da parte, com fulcro no artigo 921, inciso III, § 

3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito até a manifestação da parte 

interessada. Deixo registrado que decorrido o prazo de um ano, começa a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC). 

Arquive-se provisoriamente.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 11984 Nr: 1391-52.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carneiro, MULTI INOX 

METALURICA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin - OAB:, 

Tatiana Waleska Cardoso - OAB:6478 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Reis - 

OAB:12.516, Erika Batagini Souza - OAB:22.293

 Vistos.

Em análise ao pedido juntado em fl.339, nos termos do artigo 921 do CPC, 
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suspenda-se o trâmite do feito até a manifestação da parte interessada. 

Arquive-se provisoriamente.

 Destaca-se que o processo poderá ser desarquivado, a qualquer tempo, 

conforme preconiza o artigo § 3º do artigo 921 do CPC.

 Deixo registrado também que decorrido o prazo de um ano, começa a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC).

 Intimem-se.

Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 9156 Nr: 2-32.2004.811.0071

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Annibal de Souza Bouret

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Ferreira de Oliveira Canongia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA CANONGIA - OAB:

 Vistos.

Diante da dificuldade demonstrada na certidão de fl. 185 quanto à 

específica localização do imóvel penhorado, expeça-se ofício ao Município 

de Várzea Grande/MT, requerendo informações exatas quanto à 

localização do imóvel representado pela matricula 102234 do Primeiro 

Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande (fl. 127). Encaminhe-se em 

anexo ao ofício cópia da referida certidão.

 Cumpra-se.

 Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 38639 Nr: 7509-39.2007.811.0071

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Auxiliadora de 

Azevedo Coutinho - OAB:6920/MT, MURAT DOGAN - OAB:6917

 Procedo intimação da parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios 

extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 6964 Nr: 862-67.2003.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Residencial Edifício Vila Bella, Raimar Abílio 

Bottega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agda Eduarda Salcedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abílio Bottega - 

OAB:3882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Tadeu Salsedo - 

OAB:6038

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifeste se os efeitos 

do acordo formalizado nos autos 8010018-27.2005.811.0001, em trâmite 

no Segundo Juizado Especial Cível, se estendem a estes autos, sob pena 

de tácita concordância.

 Cumpra-se

Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 5156 Nr: 2155-09.2002.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Rojas Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caiuás Imobiliária LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10168, IRIONEI GRITTZ - OAB:10165

 Vistos.

Em atenção ao pedido formulado pela parte credora às fls. 323/324, 

nota-se que sua pretensão consiste na realização de atos de constrição 

em face de terceiros não integrantes da lide. Destaca-se que, para que 

não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, neste 

caso, é necessário a instaurado o incidente de desconsideração 

horizontal da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e 

seguintes do CPC, contudo, nenhum pedido específico foi realizado neste 

sentido.

 Por isso, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

especifique seu pedido, sob pena de indeferimento.

 Caso o pedido específico seja de desconsideração da personalidade 

jurídica, a parte credora deve identificar e fundamentar em qual hipótese 

legal se funda seu pedido, com as devidas evidências fáticas, 

apresentando cópia de certidão atualizada e emitida por órgãos oficiais ou 

contrato social atualizado, comprovando o quadro societário da empresa 

promovida, sob pena de arquivamento.

 Não havendo manifestação da parte, com fulcro no artigo 921, inciso III, § 

3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito até a manifestação da parte 

interessada. Deixo registrado que decorrido o prazo de um ano, começa a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC). 

Arquive-se provisoriamente.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 2605 Nr: 1368-53.1997.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Residencial Edifício Vila Bella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agda Eduarda Salcedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abílio Bottega - 

OAB:3882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ediney Domingues Barros - 

OAB:14282, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038

 Vistos.

A parte credora requereu a desistência da execução alegando que a 

dívida já se encontra paga (fl. 156).

Assim, diante da quitação da dívida, homologo o pedido de desistência 

apresentado pela parte credora e, nos termos do artigo 924, II do Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução.

Intimem-se as partes e arquive-se.

 Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 22031 Nr: 4382-64.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Lemes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Data Box CCR Midia e Informatica LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto da Cunha Macedo - 

OAB:8074, Geraldo da Cunha Macedo - OAB:7077

 Vistos.

1. Diante do julgamento improcedente dos Embargos do Devedor, autorizo 
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a expedição de alvará em favor da parte credora da quantia representada 

pelo documento de fls. 142, observando-se os dados bancários por ela 

indicados e o Provimento 68/2018 do CNJ, que dispõe sobre a unificação 

dos procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais.

 2. Intimem-se as partes dando-lhes ciência desta decisão, para que, caso 

queira, no prazo de 2 dias, manifeste-se nos autos, sob pena de tácita 

concordância quanto à expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 27099 Nr: 3298-91.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Belon Fernandes Zago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Figueiredo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalila Coelho da Silva - 

OAB:6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adnair Demetrio Pereira da 

Silva - OAB:3.741, Nilson de Arruda Pinto - OAB:2425

 Vistos.

Em respeito ao Princípio do Contraditório, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre a alegação de bem de 

família alegado na petição de fls. 247/249, sob pena de preclusão.

Após, renove-se a conclusão.

 Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 52724 Nr: 2751-80.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Slhessarenko, SERYS SLHESSARENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jornal A Gazeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, ALEXANDRO SLHESSARENKO - OAB:3921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dauto Barbosa Castro 

Passare - OAB:6199

 Vistos.

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, com fulcro no artigo 57 da Lei 

9.099/95, homologo-o para que surta os seus devidos efeitos jurídicos.

 Com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de 

sentença diante da novação celebrada pelas partes (art. 360 do Código 

Civil).

 Por se tratar de mera novação, ressalto que, na hipótese do 

inadimplemento, a qualquer momento, a parte credora poderá requerer o 

desarquivamento do processo para o cumprimento do acordo.

 Intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, manifeste se o 

acordo foi integralmente cumprido, sob pena de liberação da penhora 

formalizada.

 Havendo manifestação de quitação ou inércia da parte credora, 

expeçam-se os ofícios requeridos na petição de fl. 439.

Após, arquive-se.

 Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 1316-71.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. º DURANTE E CIA LTDA- EPP, "SPOSA BELLA"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA CRISTINA F. SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldenir Figueira Desto - 

OAB:3743

 1. Em observância da ordem preferencial de penhora do artigo 835 do 

Código de Processo Civil e considerando que restaram negativas as 

tentativas de penhora de dinheiro e de veículos pelos sistemas BACENJUD 

e RENAJUD, defiro a penhora de bens móveis que guarnecem o domicílio 

do devedor, contudo, destaca-se que apenas os bens de elevado valor ou 

os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um 

médio padrão de vida poderão ser penhorados (art. 833, inciso II, do CPC). 

Na hipótese dos bens encontrados não serem penhoráveis em virtude de 

impedimento legal ou inviabilidade financeira, em respeito ao princípio da 

informação, o Oficial de Justiça deverá relacioná-los no mandado. 

Tomem-se as devidas cautelas para que bens de terceiros não sejam 

penhorados indevidamente.

2. Tendo em vista que este juízo não dispõe de depositário judicial, nos 

termos do artigo 840, inciso II, § 1º, do Código de Processo Civil, 

constitua-se como depositário um dos representantes legais da parte 

exequente para os eventuais bens móveis a serem penhorados. Caso o 

credor não aceite o encargo de depositário, constitua o próprio devedor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 53578 Nr: 3579-76.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Edifício Caiapós

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE AGUILAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ RÉGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435, NATALIA RAMOS BEZERRA - OAB:12048-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO RODRIGUES - 

OAB:4340 B

 Vistos.

Estando o valor exequendo integralmente consignado em juízo e não 

havendo insurgência das partes, nos termos do artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, 

consequentemente, julgo extinta a presente execução.

Autorizo a expedição de alvará em favor da parte credora, observando-se 

os dados bancários por ela indicados e o disposto no Provimento 68/2018 

do CNJ, que dispõe sobre a unificação dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais.

Intimem-se as partes dando-lhes ciência desta decisão, para que, caso 

queiram, no prazo de 2 dias, manifestem-se nos autos, sob pena de tácita 

concordância quanto à expedição do alvará.

Decorrido o prazo in albis, expeça-se alvará.

Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito 

voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da 

parte credora, não há interesse recursal de nenhuma delas.

Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 54912 Nr: 4906-56.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo da Costa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Melo Rosa - 

OAB:10097, Carolina Atagiba Proença - OAB:21.857, VINICIUS 

ARRUDA MONTEIRO DA SILVA - OAB:21.391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Carvalho Dias - 

OAB:Defensor Públic

 Vistos.

Embora o artigo 782, § 3º, do CPC, possibilite ao juízo a inclusão do nome 

do devedor em cadastros de inadimplentes, por ora, indefiro o referido 

comando, visto que este magistrado não possui convênio que possibilite o 

acesso de sistemas eletrônicos que proporcione uma diligência rápida e 

eficiente. Todavia, diante do reconhecimento do crédito em favor da parte 

postulante e considerando que já foi oportunizado a parte promovida 

efetuar o pagamento voluntário do débito (fl. 76), expeça-se certidão de 

crédito.

 Com fulcro nos artigos 517 e 828 do CPC, conste-se na certidão que esta 

terá como finalidade a criação de restritivos junto às instituições de 

proteção ao crédito, inclusive, de protesto, bem como para averbação no 

registro de imóveis, de veículos e de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade. Consigne-se expressamente na certidão que 
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havendo averbação manifestamente indevida implicará em indenização à 

parte contrária (artigo 828, § 5º do CPC).

 Expedida a certidão, intime-se a parte credora para que venha busca-la, 

no prazo de 10 dias, sob pena de extinção ou arquivamento, conforme o 

caso. Após a retirada da certidão, a parte credora terá o prazo de 60 dias 

para as diligências necessárias com o fim de proceder as devidas 

averbações e comunicar ao juízo, impreterivelmente, no prazo de 10 dias 

após a averbação realizada (art. 828, § 1º, do CPC), sob pena de extinção 

ou arquivamento, conforme o caso.

 Não havendo manifestação da parte, com fulcro no artigo 921, inciso III, § 

3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito até a manifestação da parte 

interessada. Deixo registrado que decorrido o prazo de um ano, começa a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC). 

Arquive-se provisoriamente.

Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 36691 Nr: 5575-46.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DIEGO L R J COSTA - 

OAB:10.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

Expeça-se Mandado de Intimação ao gerente geral da agência 417 do 

Banco Bradesco para que, no prazo de 10 dias, apresente cópia do 

comprovante de transferência do valor de R$901,23, bloqueado pelo 

sistema BACENJUD, no dia 16/06/2009, para o Banco do Brasil, sob pena 

de desobediência e a instituição ser alvo de bloqueio on line em suas 

próprias contas. Instrua a mandado com cópia do comando do BACENJUD 

(fls. 216/217v) e com os ofícios de fl. 214, 217, 218, 219 e 222, 

ressaltando que se trata de solicitações reiterada várias vezes.

 Decorrido o prazo concedido, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 dias, se manifeste, sob pena de preclusão.

 Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 53810 Nr: 3809-21.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Suzuki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLEU JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: antonio carlos rezende - 

OAB:12.432/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de nova tentativa de penhora on line pelo sistema do 

BACENJUD, visto que já foram realizadas 3 tentativas frustradas.

Intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em 

busca de imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens 

móveis para penhora, sob pena de arquivamento.

 Não havendo manifestação da parte credora, com fulcro no artigo 921, 

inciso III, § 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito até a manifestação 

da parte interessada. Arquive-se provisoriamente.

Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 56085 Nr: 3352-31.2008.811.0057

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadson Jenezerlau Silva 

Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:16.252/MT

 Vistos.

 Diante da incerta viabilidade de expropriação do veículo penhorado, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se se 

tem interesse no prosseguimento do feito com a avaliação e expropriação 

do veículo penhorado (fls.204) ou indique outro bem de melhor viabilidade 

financeira, sob pena de extinção.

 Havendo manifestação de interesse no bem já penhorado, nos termos do 

artigo 840, inciso II, § 1º, do Código de Processo Civil, os bens móveis 

ficarão em poder do depositário judicial e, na sua falta, com o exequente, 

por isso, expeça-se Mandado de Remoção e Avaliação do veículo 

penhorado por meio do sistema RENAJUD (mov. 74). Neste caso, desde já, 

constitua-se como depositário a parte exequente, advertindo-o do 

disposto no artigo 161 do CPC: o depositário ou o administrador responde 

pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a 

remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que 

legitimamente despendeu no exercício do encargo. Parágrafo único. O 

depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem 

prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato 

atentatório à dignidade da justiça. Caso o credor não aceite o encargo de 

depositário, constitua o próprio devedor. Na oportunidade da remoção, o 

Oficial de Justiça deverá aproveitar para avaliar o veículo, relatando 

minuciosamente o seu estado de conservação. Utilize-se como 

parâmetros de avaliação por amostragem o preço de veículos similares 

ofertados em sites especializados de venda de veículos da região 

(www.usadofacil.com.br e www.usadonamao.com.br), bem como os 

valores da Tabela Fipe (http://veiculos.fipe.org.br/).

 Cumpra-se

Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 28604 Nr: 4799-80.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Residencial Canachuê

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Filiu De Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

BARROS - OAB:, Marilton Procópio Casal Batista - OAB:5604, Rafaela 

Toledo Procopiou - OAB:17507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimas Simões Franco Neto - 

OAB:13.594, Vinicius Ramos Barbosa - OAB:13913/MT

 Vistos.

Cumpra-se a primeira parte da decisão de fls. 310/310v, reagendando os 

leilões judiciais para os dias 4 e 12/12/2018.

Expeça-se ofício à Central de Leilões.

 Aguardem-se os leilões judiciais.

 Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37146 Nr: 5994-66.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE SEBEN MARQUEZINI DE HOLANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADIENTE ELETRONICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enier Martins Júnior - 

OAB:6336, Marcelo Angelo Macedo - OAB:6.811/B, ROSANA LORIS 

AZEVEDO - OAB:15344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Fernando Schneider - 

OAB:8117

 Vistos.
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1. Com base na decisão proferida em 9/5/2018, nos autos nº 

0617552-11.2018.804.0001, em trâmite no Poder Judiciário do Amazonas 

(fls. 191/193), em que defere o processamento da recuperação judicial da 

empresa promovida e com fulcro no artigo 6º, § 4º e 53, inciso III, da Lei de 

Recuperação Judicial, suspenda-se o trâmite deste processo pelo prazo 

de 180 dias úteis.

2. Destaca-se que, nos termos do artigo 7º, § 1º, e 9º da Lei 11.101/2005, 

cabe ao credor, no prazo de 10 dias da publicação do edital, proceder a 

habilitação de seu crédito junto ao administrador judicial, sob pena de seu 

crédito ser recebido com natureza retardatária (art. 10 da Lei 

11.101/2005).

 3. Caso o credor tenha interesse, com fulcro no artigo 7º, § 1º, e 9º da 

Lei 11.101/2005, desde já, autorizo a expedição de certidão de crédito 

viabilizando a habilitação do credor junto ao juízo universal. Neste caso, a 

parte credora deverá, no prazo de 5 dias, apresente novo demonstrativo 

do valor exequendo atualizado até a data do início do processamento da 

Recuperação Judicial (9/5/2018, cf. fls. 191/193, STJ AgInt no AREsp 

1073431/SP e REsp 1662793/SP). Recomenda-se, a título de sugestão, a 

utilização da função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos

6. Com a apresentação dos cálculos, intime-se a parte devedora para que, 

no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos sobre os cálculos 

apresentados pela parte credora, sob pena de tácita concordância.

 5. Não sendo apresentada planilha de cálculos, arquive-se.

 6. Restando incontroversos os cálculos, expeça-se a certidão de crédito.

7. Havendo impugnação quanto aos cálculos apresentados pela parte 

credora, renove-se a conclusão (para Embargos à Execução).

 Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 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: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6124, Edine Guerra Gomes - OAB:20.157, Fernando Valentin 

Alvarez - OAB:14460/B, Juliana Nogueira Ferreira - OAB:13538

 Em cumprimento à determinação de fl. 143, promovo a intimação da 

defesa constituída acerca da designação de audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 14h30 nos autos em 

epígrafe, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32775 Nr: 460-59.2017.811.0082

 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: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAENG - ENGENHARIA, PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA - ME, Regis Adriano Ferlete, Paulo Sérgio de 

Almeida, Joaquim Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscileny Siqueira Campos - 

OAB:6404

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 111 

e DESIGNO audiência preliminar para o dia 27 de novembro de 2018, às 

16h30.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intimem-se os autores do fato, preferencialmente, por intermédio de seus 

números de telefone constante nos autos. Caso reste infrutífera a 

intimação por meio telefônico, esta se fará por oficial de Justiça.

RETIFIQUE-SE a capa dos autos, bem como os demais registros, para 

constar todos os autores do fato, conforme apontado pelo MPE à fl. 111.

 Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30852 Nr: 2310-85.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H Schulz Industria e Comércio de Madeiras 

Ltda ME, Henrique Schulz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Garcia Nogueira - 

OAB:MT 18790

 Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida contra H. SCHULZ INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME e HENRIQUE SCHULZ, pela suposta 

prática do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, 

ocorrido em 4 de outubro de 2016.

 Designada audiência preliminar, o acusado HENRIQUE SCHULZ não 

compareceu em juízo, tampouco justificou sua impossibilidade, motivo pelo 

qual foi declarado ausente, sendo nomeada a UFMT para promover sua 

defesa (fl. 121v).

A resposta à acusação foi apresentada às fls. 134/137.

Expedida carta precatória para apresentação da proposta de transação 

penal para a empresa autora do fato, o acusado HENRIQUE justificou que 

não é mais o responsável por seus atos desde 17 de julho de 2015, não 

havendo interesse na oferta (fl. 158v).

Instado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL sustentou que, analisando a 3ª 

alteração contratual apresentada, o acusado HENRIQUE consta como 

sócio da empresa denunciada, e que na data de ocorrência do ilícito 

permanecia como o seu sócio administrador, motivo pelo qual requereu o 

recebimento da denúncia, com a posterior designação de audiência.

Desse modo, considerando que a empresa autora do fato não aceitou a 

oferta de transação penal, bem como que o MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL já apresentou denúncia em desfavor dos autores do fato, 

tendo sido apresentada resposta à acusação apenas por HENRIQUE 

SCHULZ, foi determinada a intimação do defensor constituído pela 

empresa autora do fato H. SCHULZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA ME para apresentar resposta à acusação (fl. 169).

A resposta à acusação apresentada pela autora do fato H. SCHULZ 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME foi apresentada às fls. 

173/178.

É o relato. DECIDO.

A denúncia atribui aos acusados a prática do crime de transporte de 

madeira sem licença válida para todo o tempo de viagem, outorgada pela 

autoridade competente, conduta penal descrita no art. 46, parágrafo único, 

da Lei n. 9.605/98. Vejamos:

 “Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, 

lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição 

de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem 

munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final 

beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, 

tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros 

produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da 

viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente”. 

[Sem destaques no original].

Pois bem. Analisando as teses de defesa apresentadas pelos 

denunciados, verifica-se a ausência de qualquer hipótese prevista no art. 

397, do Código de Processo Penal capaz de ensejar a absolvição sumária.

Nesses termos, considerando que já houve a apresentação de resposta à 

acusação, conforme dispõe o artigo 81 da Lei 9.099/95, bem como 

presentes os requisitos de admissibilidade da ação penal – indícios de 
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autoria (fls. 15, 17 e 159v/160) e prova da materialidade (fls. 26 e 41), 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra os acusados, dando-os como 

incursos nas penas do artigo nela mencionado.

Quanto ao requerimento de liberação parcial do produto florestal, o 

transporte de produto e subproduto florestal em desconformidade com as 

reais condições, torna inválido o documento autorizador do transporte que 

o acoberta, tornando irregular todo o transporte, ensejando, por 

conseguinte, a aplicação das penalidades previstas (civis, administrativas 

e penais).

Nesse sentido, o §3º, do art. 47, da Lei 6.514/2008, dispõe que “nas 

infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada no ato 

fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade 

ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação 

considerando a totalidade do objeto da fiscalização”.

Logo, cabia a parte interessada, ora autora do fato, o preenchimento 

correto do DOF, apontando a volumetria e o nome científico da essência 

efetivamente transportada.

 Desse modo, uma vez constatada a divergência de volumetria, irregular 

se torna todo o transporte, incidindo, por conseguinte, o tipo penal descrito 

no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, motivo pelo qual INDEFIRO o 

pedido da defesa.

Visando dar prosseguimento ao feito, DETERMINO a expedição de carta 

precatória para a Comarca de Pimenta Bueno (RO) para realização de 

audiência de instrução e julgamento, 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.

Antes, contudo, junte-se aos autos às certidões de praxe.

Em seguida, dê-se vista dos atos ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

para apresentar a proposta de suspensão condicional do processo a ser 

ofertada aos denunciados, se cabível.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501172-46.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

LUIZ JAIR DE SOUZA NEVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Expeça-se o necessário para o processamento do pagamento 

por precatório.Após, arquive-se com as baixas necessárias.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500936-94.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

FELISBERTO SILVERIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório.Após, arquive-se com as baixas 

necessárias.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501070-24.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR ANTUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório.Após, arquive-se com as baixas 

necessárias.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500987-08.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO SANTANA RODRIGUES (EXEQUENTE)

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório.Após, arquive-se com as baixas 

necessárias.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500960-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOAIR PIRES DE MIRANDA (EXEQUENTE)

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório.Após, arquive-se com as baixas 

necessárias.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

JOSE SOFIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/01/2019 Hora: 09:40 , 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1002420-48.2018.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MACHADO CUNHA (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 em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/01/2019 Hora: 09:10 , 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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500930-87.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

NATALINO ALVES LEITE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório.Após, arquive-se com as baixas 

necessárias.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: 1002423-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEATRICE CARVALHO 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 em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/01/2019 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 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: 1002428-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO MENEZES DA SILVA (REQUERENTE)

DEBORA BARTOLINA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/01/2019 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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500882-31.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES DE LIMA (EXEQUENTE)

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório.Após, arquive-se com as baixas 

necessárias.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500817-36.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

ALEX MARIVALDO LARA ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório.Após, arquive-se com as baixas 

necessárias.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0502429-09.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

JACKSON TUNECA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos etc.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0502429-09.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

JACKSON TUNECA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos etc.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 
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9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-33.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EGMAR GONCALVES PEGORARO (REQUERENTE)

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1001171-33.2016.8.11.0001 REQUERENTE: EGMAR GONCALVES 

PEGORARO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DEFERE-SE o pedido de designação da audiência de instrução e 

julgamento para o DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 16:00 HORAS para 

a colheita de depoimento pessoal da parte autora e oitiva das 

testemunhas, até no máximo de 03 (três) para cada parte, que deverão 

comparecer independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerido no mínimo de 05 (cinco) dias antes da data acima designada, em 

conformidade com o art. 34, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, 

pessoalmente, a fim de que compareçam à audiência supramencionada, 

acompanhadas de seus respectivos patronos. Intime-se a testemunha 

arrolada pela parte autora no ID. 14667947. Intime-se o requerido, para 

querendo, manifestar-se acerca do documento juntado no ID. 14667966, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030040-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1030040-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SOLANGE MARIA 

RODRIGUES CORREA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Para a apreciação do pedido de tutela de 

urgência, faz-se necessária a comprovação pela parte autora da 

regulação para o procedimento pleiteado, conforme recomendação do 

Enunciado 03 da I Jornada de Direito da Saúde. Consta no processo o 

espelho da solicitação junto ao SISREG apenas do pedido de consulta em 

oftalmologia (ID 15297717). Desse modo, intime-se a requerente para que 

junte aos autos comprovação da solicitação administrativa junto ao 

SISREG referente ao pedido pleiteado e exames que comprovem o agravo 

alegado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, ao Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT para complementação do parecer técnico, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas. Após, retorne os autos em conclusão para prosseguimento 

do feito. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCELO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (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: 

1002431-77.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELO ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE EMERGÊNCIA que a 

parte autora MARCELO ANTONIO DA SILVA promove em desfavor de TIM 

CELULAR 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 TIM 

CELULAR S.A não enquadra-se 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. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 320, DE 09 DE OUTUBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Eduardo Rocha Passos, matrícula nº 5674, 

como Gestor Administrativo 3, na Central de Administração, no período de 

05 a 14 de novembro de 201 8, em razão do usufruto de férias da 

servidora Sonia Godas Galhardo, matrícula nº 5672.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 898314 Nr: 4770-20.2018.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - 

EMBRATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:OAB/MT12099B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de pedido de restituição de custas processuais indevidamente 

pagas pela Empresa Brasileira de Telecomunicações S.a – Embratel, nos 

autos de n. 0003632-86.2016.8.11.0003 da Quarta Vara Cível desta 

Comarca.

Certifique o compensação/recolhimento da guia de fls. 6, n. 89777 e 

intime-se a requerente para que esclareça se a conta indicada nos autos 

às fls. 6 verso é de titularidade de pessoa física ou jurídica, apesentando, 

assim, os dados do RG, do CPF ou CNPJ e endereço completo, sendo que, 

em se tratando de pessoa jurídica a beneficiária do crédito, no caso, 

escritório de advocacia ou empresa, imprescindível que se apresente o 

contrato social em que conste o representante da pessoa jurídica titular do 

crédito como parte integrante da sociedade.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 880611 Nr: 10502-16.2017.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Dessa forma, conclui-se pela análise dos fatos apontados que não 

houve nenhuma conduta faltosa capaz de ensejar a instauração de 

processo administrativo para aplicação de sanção ou correção à 

servidora Thais Muti de Oliveira, de modo que determino o arquivamento 

desta reclamação com as baixas necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 896294 Nr: 4055-75.2018.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENG 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Starling Freitas 

- OAB:38.850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO/DECISÃO: VISTO.Intime-se o advogado Fernando José 

Starling Freitas para, no prazo de 05 (cinco) dias, subscrever a petição de 

fls. 04/05, sob pena de não ser apreciado o pedido inicial. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 896294 Nr: 4055-75.2018.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENG 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Starling Freitas 

- OAB:38.850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se o advogado Fernando José Starling Freitas para, no prazo de 05 

(cinco) dias, subscrever a petição de fls. 04/05, sob pena de não ser 

apreciado o pedido inicial.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 889296 Nr: 1403-85.2018.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MATO GROSSO SPORT CLUBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABELIÃ DO CARTÓRIO DO 3° OFÍCIO DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE A DÚVIDA apresentada por Mato 

Grosso Esporte Clube, acolhendo em todos os sentidos as alegações e 

justificativas apresentadas pelo Cartório do Terceiro Tabelionato em 

relação à necessidade de cumprimento das disposições da CNGC, Código 

Civil e Lei de Registros Públicos para atender ao pedido do requerente. 

Cumpra-se e arquive-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 818833 Nr: 2510-38.2016.811.0003

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE ESPORTIVA VILA AURORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A

 Nos termos da Legislação vigente, visando assim reduzir o retardamento 

da marcha procedimental, em cumprimento a Ordem de Serviço 01/2009 e 

conforme disposto no artigo 152 do Código de Processo Civil, 

considerando carga do processo na data 21/08/2018, impulsiono este 

processo para intimar a Advogada Dra. Rafaelly Priscilla Rezende da 

Almeida, OAB/MT 18562, devolver o processo no prazo de 24(vinte 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Intimação

PROCEDIMENTO Nº 74995/2016

SOLICITANTE: CIRLEIDE MARIA DE ALMEIDA

ADVOGADO: JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO - OAB/MT 18.454

SOLICITADO: GILVAN LEMES

ADVOGADA: DRA. ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - OAB/MT 

16.334

Vistos,

Em exame aos elementos trazidos à baila, tenho como inviável proceder à 

homologação vindicada, haja vista que não consta nos autos do 

procedimento acima epigrafado, a procuração do advogado da solicitante.

Saliente-se que o causídico foi devidamente informado da necessidade de 

comparecer na secretaria do CEJUSC desta Comarca e juntar r. 

documento.

Não obstante, em observância ao controle de andamento, verifica-se que 

transcorreu o prazo solicitado sem a apresentação dos documentos 

necessários.

Assim sendo, com fulcro no art. 485 II do Código de Processo Civil, DEIXO 

DE HOMOLOGAR o quanto ajustado entre os interessados em sede de 

Sessão de Conciliação levada a efeito aos 02/05/2016.

Dê ciência ao Ministério Público. Após, arquive-se o procedimento com as 

cautelas de praxe.

Rondonópolis - MT, 05 de setembro de 2018.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

PROCEDIMENTO Nº 75198/2016

SOLICITANTE: CIRLEIDE MARIA DE ALMEIDA

ADVOGADO: JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO - OAB/MT 18.454

SOLICITADO: GILVAN LEMES

ADVOGADA: DRA. ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - OAB/MT

16.334

Vistos,

Em exame aos elementos trazidos à baila, tenho como inviável proceder à 

homologação vindicada, haja vista que não consta nos autos do 

procedimento acima epigrafado, a procuração do advogado da solicitante.

Saliente-se que o causídico foi devidamente informado da necessidade de 

comparecer na secretaria do CEJUSC desta Comarca e juntar r. 

documento.

Não obstante, em observância ao controle de andamento, verifica-se que 

transcorreu o prazo solicitado sem a apresentação dos documentos 

necessários.

Assim sendo, com fulcro no art. 485 II do Código de Processo Civil, DEIXO 

DE HOMOLOGAR o quanto ajustado entre os interessados em sede de 

Sessão de Conciliação levada a efeito aos 02/05/2016.

Dê ciência ao Ministério Público. Após, arquive-se o procedimento com as 

cautelas de praxe.

Rondonópolis - MT, 05 de setembro de 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003924-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAM ANTONIO DE SOUZA CHAVES (AUTOR(A))

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003924-83/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: 

Jonathan Antonio de Souza Chaves. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. JONATHAN ANTONIO DE SOUZA 

CHAVES, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, pleiteando 

assistência judiciária, vindo os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, acolho a emenda inicial de (fls.174/199 – correspondência 

ID 13498056 a ID 15294689). Considerando o documento de (fl.41 – 

correspondência ID 13412107, fl.03), hei por bem em deferir os benefícios 

da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Considerando o fato de que a presente 

ação versa sobre cobrança de seguro obrigatório em decorrência de 

acidente de veículo automotor e, ciente de que é de conhecimento público 

que a seguradora que integra o polo passivo, neste tipo de ação, 

costumeiramente entabula acordo, somente, após a produção de prova 

pericial, hei por bem não designar a audiência de conciliação prevista no 

artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço com fulcro no artigo 139, 

incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. 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. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003469-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ATILA LOPES SANTOS (ADVOGADO(A))

CLEIDE MARIA GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA (RÉU)

EDIVALDO CANDIDO FEITOSA (ADVOGADO(A))

Moisés Jajah Nogueira (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003469-55.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Morais e Materiais 

Autora: Cleide Maria Gomes dos Santos. Réus: Fundação Educacional e 

de Saúde de Sonora “Funess” e Outro. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (id.15684005), determino a intimação pessoal da 

autora, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo negativa a 

diligência, desde já, determino a intimação da parte autora por edital (artigo 

275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, 

o que deve ser certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. 

Rondonópolis, 10 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002742-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

LAUDISLAU AMARILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002742-96/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: 

Laudislau Amarilho. Ré: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Vistos, etc. LAUDISLAU AMARILHO, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

pleiteando assistência judiciária, vindo os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando os documentos de (fl.44 – correspondência ID 6762408), 

hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O 

artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que terão 

prioridade na tramitação em todas as instancias os procedimentos nos 

quais figurem como parte ou interessados pessoa com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos ou portador de doença grave, é nesse 

sentido a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Prioridade na 

tramitação do feito Pedido que deve ser concedido ao autor maior de 60 

anos e aos demais co-autores, mesmo que não tenham idade igual ou 

superior a 60 anos Inteligência da Lei nº 10.741/03 que não faz restrição 

ao benefício. Recurso provido.10.741” (5470883120108260000 SP 

0547088-31.2010.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de 

Julgamento: 16/05/2011, 11ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 19/05/2011) Assim, hei por bem em deferir o pedido de 

prioridade na tramitação dos autos, com fulcro nos documentos de (fl.41 – 

correspondência ID 6762395). Considerando o fato de que a presente 

ação versa sobre cobrança de seguro obrigatório em decorrência de 

acidente de veículo automotor e, ciente de que é de conhecimento público 

que a seguradora que integra o polo passivo, neste tipo de ação, 

costumeiramente entabula acordo, somente, após a produção de prova 

pericial, hei por bem não designar a audiência de conciliação prevista no 

artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço com fulcro no artigo 139, 

incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. 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. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700780 Nr: 8752-86.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANEY DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELEIDE M DE MENDONÇA - 

OAB:MT/8380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26346, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - 

OAB:11896/MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116353

 Intima-se a parte requerida para que se manifeste nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que de direito face o pedido de cumprimento 

de sentença de fls. 762/768.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724439 Nr: 5427-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JUNIOR ARAUJO CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 131

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710650 Nr: 5626-91.2012.811.0003

 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: LUCIOMAR DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO, O TELHAR AGROPECUÁRIA 

LTDA, HAURIET AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 
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SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, CARLOS DAVID DE ALBUQUERQUE 

BRAGA - OAB:132306, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, 

GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO - OAB:132.306/SP

 Do advogado da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões para o recurso de apelação interposto em fls. 

1379/1393

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 757644 Nr: 11906-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR GOMES E CIA LTDA, JULIO CESAR 

RIBEIRO GOMES, LUCIANA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C N RIBEIRO - 

OAB:MT/12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:MT/5308 

- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 72

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 746313 Nr: 5787-33.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CILENE BATISTA CAMPOS, 

CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS, APARECIDA DOS SANTOS SILVA, JOÃO 

AUGUSTO LOVAIS, ELIOMAR PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 108

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 770855 Nr: 2563-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CEVILA GARCIA, ARI CEVILA GARCIA, 

ZÉLIA MARIA CEVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:238100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 104

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750130 Nr: 7821-78.2014.811.0003

 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: MARINALVA LUCENA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, requerer o que de 

direito, face ao fim do período de blindagem da requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775053 Nr: 4275-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO DE OLIVEIRA EI, MARCO 

AURELIO DE OLIVEIRA, LEANDRO MEDINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS 

- OAB:10028/O, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:17257/O, JOÃO 

VICTOR T. ONO CARDOSO - OAB:OAB/MT 14.051, MARCELA REGINA 

DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 66

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 855143 Nr: 1493-30.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAHER & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MULLER DE ABREU LIMA 

- OAB:OAB/MT 6.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 Do advogado da parte embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões para o recurso de apelação interposto em fls. 

126/136

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805567 Nr: 16515-02.2015.811.0003

 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: ESPÓLIO DE JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES, 

JUSSARA DE ANDRADE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALITO FERREIRA DA SILVA, JOSILDA 

OLIVEIRA ROCHA DA SILVA, CELINA FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT, JOSILENE HERNANDES ORTOLAN - OAB:13238-A/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar contestação de fls. 152/161

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 405141 Nr: 835-21.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFIL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVANE LIMA DOS SANTOS, DELTA 

VENTILADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

quanto aos extratos do convênio BacenJud e RenaJud de fls. 244/249

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 47112 Nr: 3432-80.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDUARDO SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto ao 

petitório de fls. 165/167
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 268158 Nr: 1920-33.1994.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROESTE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, JOSÉ ANTONIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:MT14.012, MARCO AURÉLIO ROMANO FERREIRA - OAB:OAB/MT 

19831

 Do advogado da parte executada para, no prazo legal, manifestar quanto 

ao laudo de avaliação de fls. 555/556

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778647 Nr: 5643-25.2015.811.0003

 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: MARIZETE BEZERRA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LOPES DE MATOS, LUZIA BEZERRA DE 

MATOS, SEBASTIAO MENDES, EDILSON BEZERRA DA COSTA, 

APARECIDA DA COSTA MENDES, TEREZINHA BEZERRA DA COSTA, 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, DARCY BEZERRA DA COSTA, ROSA 

DA COSTA GRZEIDAK, VILSON BEZERRA DA COSTA, MILTON EUGENIO 

GRZEIDAK, CELIO FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 5643-25.2015

Ação: Usucapião

Autor: Marizete Bezerra de Matos

Réu: Luiz Lopes de Matos e Outra

 Vistos, etc...

 Marizete Bezerra de Matos, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de Luiz Lopes de Matos e Luzia Bezerra de 

Matos, com qualificação nos autos.

 Devidamente citados, por edital, não contestaram o pedido, por isso, foi 

decretada a revelia e nomeado Curador Especial, o qual apresentou 

defesa, por negativa geral. Sobre a contestação, manifestou a autora, 

vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 Defiro a prova oral requerida pelas partes.

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 12 de marçoo de 

2019, às 15:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se

 Roo-Mt, 09/outubro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438972 Nr: 7639-34.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISA BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE SANTOS 

MACHADO - OAB:13023/O

 Do advogado da parte interessada para, no prazo legal, manifestar 

quanto ao fim da suspensão do processo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809788 Nr: 17861-85.2015.811.0003

 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: RAYANNE FERNANDA ALVES FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Do advogado da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões para o recurso de apelação interposto em fls. 

130/138

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 745205 Nr: 5091-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDINA MAXIMA DE ALMEIDA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMAT DISTRIBUIDORA DE SEMENTES MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:12517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A BUSIQUIA - 

OAB:OAB/MT11.564-A

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

ao petitório de fls. 195/211

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707585 Nr: 2376-50.2012.811.0003

 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): CLEITON DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de oficial de justiça de fl. 145

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 745651 Nr: 5328-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MUNIZ DO PRADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT7708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de oficial de justiça de fl. 114

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823033 Nr: 4009-57.2016.811.0003

 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: ELENILSON NUNES SILVA, GISELE MORAIS DA SILVA 
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NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA TROPICAL LTDA, MARIA 

APARECIDA BARBOSA, SEBASTIÃO MARINHO VASTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar da certidão 

de oficial de justiça de fl. 93

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821319 Nr: 3340-04.2016.811.0003

 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: BV. FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELY CECILIA KAMCHEN DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de oficial de justiça de fl. 43

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 449829 Nr: 5009-68.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P A RIBEIRO PUBLICIDADE - ME, PEDRO 

ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de oficial de justiça de fl. 169

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 767107 Nr: 935-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILSON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 61

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824241 Nr: 4348-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELITO PEREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNA VILELA DE MORAES - 

OAB:MT/7045-B, GUILHERME HENRIQUE PESTANA - OAB:OAB/MT 

16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - OAB:13758/MT, 

WANDERSON CLAYTON PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

ao petitório de fl. 154/155

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 803204 Nr: 15661-08.2015.811.0003

 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: CLAUDIA MARA DE SOUZA, RFADS, IRIS LAURA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYLA DAYANE DE BARROS DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Do advogado da parte autora para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar quanto aos embargos de fls. 478/483

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 383847 Nr: 11992-59.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA RONDONÓPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 845750 Nr: 10189-89.2016.811.0003

 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: APROVESC - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE 

VEICULOS DE SANTA CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORAPIDO TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA, MOISES DA SILVA PIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ELAINE HUBER 

DETTMER - OAB:OAB/SC 16.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Do advogado da parte requerida para, no prazo legal, manifestar quanto 

aos embargos de declaração de fls. 331/332

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 845750 Nr: 10189-89.2016.811.0003

 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: APROVESC - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE 

VEICULOS DE SANTA CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORAPIDO TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA, MOISES DA SILVA PIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ELAINE HUBER 

DETTMER - OAB:OAB/SC 16.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto aos 

embargos de declaração de fls. 333/339

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815892 Nr: 1510-03.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FRUET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto em fls. 63/69

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 782014 Nr: 7005-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAMPOS CAVALCANTE, SIGEFREDO 

CAVALCANTE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELIA MADALENA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 78

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 810883 Nr: 18193-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIQUE PESSOA MONTEIRO ME, MONIQUE 

PESSOA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 79

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700127 Nr: 8098-02.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISIOLI LUIZ PISSAIA, IVONETE ANA 

ZANCANARO PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte requerida para, no prazo legal, manifestar quanto o 

retorno dos autos do Eg. Tibunal de Justiça, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716607 Nr: 12002-93.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABASTECEDORA PAULISTA LTDA, CARLOS 

CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES, PEDRO FRANCO DE 

OLIVEIRA, JAIRA CAMARGO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 159

 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 da parte exequente para, no prazo legal, requerer o que de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 40946 Nr: 893-44.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACANA AUTO POSTO LTDA, ANTONIO LUIZ 

BORGES DE PAULA, JOAO LUIZ BORGES DE PAULA

 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:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir cartas precatórias de fls. 164/165

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 442744 Nr: 11412-87.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir carta precatória de fl. 132

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717167 Nr: 12584-93.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. I. CARNEIRO VEÍCULOS - ME, NOEMIA 

IGNACIO CARNEIRO, LETICIA DE CASTRO MARQUES, NORIVAL IGNACIO 

CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOEING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:56.918 

OAB/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar o edital de fl. 

139

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736907 Nr: 16154-53.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO ALEXANDRE MARTINS TROJAN, SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VITOR SOUSA DA 

MATA - OAB:OAB/MT15698, DENNER B MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT13245A, THIAGO PEREIRA GARAVAZO - OAB:17941/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto em fls. 

341/349

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 790123 Nr: 10293-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI FERREIRA ALVES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CARVALHO, CRISTHIAN WILLIAN 

GOUVEIA ALVES, JORGE AMERICO TAVARES CARVALHO, CRISTIANE 

CHAGAS, EDVAN SOUZA LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl. 108

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739074 Nr: 1388-58.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECICLA OLEOS VARZEA GRANDE(ELIO 

DUARTE EPP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HALINE REBELATTO - 

OAB:OAB/CS 27.499, LUIS ANTONIO LAJUS - OAB:OAB/SC 4922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:, JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 132

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718164 Nr: 13620-73.2012.811.0003

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl. 190

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 335707 Nr: 4452-28.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR, IBEL 

INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO DE ÓLEO LTDA, BIAL BONFIM 

INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Intima-se a Parte Autora acerca da remessa via Malote Digital da Carta 

Precatória de fl. 360 para cumprimento junto à Comarca de Luís Eduardo 

Magalhães/MT. Destarte, fica o autor intimado a comprovar nos autos a 

distribuição da Carta Precatória de fl. 359, expedida ao Juízo Deprecado 

de Guanabi/BA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 786794 Nr: 8922-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FELICIO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl. 61

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729430 Nr: 10108-48.2013.811.0003

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO RIBEIRO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VASQUEZ PIRES - 

OAB:13.993A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto 

correspondência devolvida de fls. 80; 82/85

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 813082 Nr: 564-31.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACE KELLI CORREA BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RICARDO DE ASSUNÇÃO- RELOJARIA 

SEIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA 

SILVA - OAB:20752/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto 

correspondência devolvida de fl. 59

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 811742 Nr: 6-59.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto 

correspondência devolvida de fl. 75

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 810935 Nr: 18219-50.2015.811.0003

 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): WF REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME, 

WALTER ROBSON GIBIM, DENISE APARECIDA PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto 

correspondência devolvida de fl. 69

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 753700 Nr: 9652-64.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO REMOALDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto 

correspondência devolvida de fl. 95

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762317 Nr: 14625-62.2014.811.0003

 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: ALAIDE GONCALVES DE SANTANA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 458 de 728



 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIANDERSON RAFAEL AREVALO FONTES, 

ELAINE REGINA AREVALO FONTES, ESPÓLIO DE PEDRO RAFAEL DIAS 

FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707587 Nr: 2380-87.2012.811.0003

 AÇÃO: 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): CLEITON ANTONIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, requerer o que de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 407082 Nr: 2806-41.2008.811.0003

 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): ALYNE DE MELO BARBOSA, OCTAVIO 

BONATTI, GENI MARASSI BONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 193

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440188 Nr: 8855-30.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A CARDOSO JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE VALERIO SUZANO - 

OAB:7977/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 131

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 788730 Nr: 9701-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 63

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769897 Nr: 2121-87.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, GERALDO 

CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

quanto ao cálculo apresentado em fls. 274/276

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805277 Nr: 16388-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

quanto ao cálculo apresentado em fls. 186/188

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437719 Nr: 6386-11.2010.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUS CRISTIANO MACIEL DE CARVALHO, SHEILA 

APARECIDA AMORIM HORTA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A

 Dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

quanto ao cálculo apresentado em fls. 304/306

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815960 Nr: 1534-31.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGO DE MATTOS, DAIANE LAILA 

PAIXÃO BARROS MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 45

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 795231 Nr: 12488-73.2015.811.0003

 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: ODETE APARECIDA FABIANO, KERLLY APARECIDA 

FABIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL (BB SEGUROS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT

 Do advogado da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões para o recurso de apelação interposto em fls. 

162/176

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707826 Nr: 2642-37.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DE MARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A, FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, VANESSA DOS SANTOS LOPES - OAB:18468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO V. MESQUITA 

CHAR - OAB:16.243A /172.6, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:OAB/MT 4062

 Dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestarem quanto ao 

laudo técnico de fls. 517/527

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 423003 Nr: 5204-24.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACKSON MARCELO MANTOVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:9567/MT

 Intima-se o advogado da parte autora a menifestar-se nos autos quanto 

às consultas realizadas nos autos, juntadas às fls. 273/277.

 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 autora para, no prazo legal, requerer o que de 

direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002663-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISADORA BITTAR PASSOS (ADVOGADO(A))

TOP CAR VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002663-54.2016 Ação: Reparação por Danos Materiais e Morais Autor: 

José Ricardo Vieira. Ré: Top Car Veículos Ltda Me. Vistos, etc... JOSÉ 

RICARDO VIEIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Reparação por Danos Materiais e Morais’ que 

moveu em desfavor de TOP CAR VEÍCULOS LTDA ME, postulou no 

(id.14836135; id.14836141), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra 

mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações devidas, 

uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. 

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido 

de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios 

fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

10 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001296-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

SOLANGE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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 nº 

1001296-92.2016 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Solange 

dos Santos. Réu: Banco Bradesco S.A. Vistos, etc... Analisando os 

termos dos petitórios de (id.13312060; id.13312062; id.13312064; 

id.13312067) e (id.15256732), hei por bem em deferir o levantamento dos 

valores depositados no (id.13312064), com suas devidas correções, em 

favor da parte autora, expedindo-se o competente alvará judicial. No que 

tange ao saldo remanescente, determino a intimação da parte autora, via 

seu bastante procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, cumpra o 

disposto no artigo 524 do Código de Processo Civil, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001332-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001332-03.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação de Danos Morais Autora: Cecília Ferreira dos Santos. Ré: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc... 

CECÍLIA FERREIRA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Reparação de Danos Morais’ que moveu em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., postulou no 

(id.15556002), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra mencionado e 

determino à escrivania que proceda as anotações devidas, uma vez que a 

presente ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se a 

parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código de 

Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido 

de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios 

fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

10 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000747-82.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior (ADVOGADO(A))

CHARLES WURZIUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000747-82.2016 Ação: Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c 

Pedido de Danos Morais e Materiais Autor: Charles Wurzius. Ré: Claro S.A. 

Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios de (id.4989591; 

id.4989596; id.4989604; id.4989614; id.4989624; id.12502012; 

id.12502013; id.12502014; id.12502016) e (id.13450643), hei por bem em 

deferir o levantamento dos valores depositados nos (ids.4989614 e 

12502013), com suas devidas correções, em favor da parte autora, 

expedindo-se o competente alvará judicial. No que tange ao saldo 

remanescente, determino a intimação da parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, cumpra o disposto no 

artigo 524 do Código de Processo Civil, decotando-se os valores já 

depositados, observando-se ainda a data de cada um dos pagamentos. 

Vindo aos autos, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004197-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ARLETE FONSECA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ESTHER OLIVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUCAS RODER DE PAULA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA OAB - 015.739.561-80 

(REPRESENTANTE)

FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - 008.614.381-67 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - 861.475.951-72 

(REPRESENTANTE)

MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA FILHO OAB - 036.236.301-36 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004197-62/2018 Ação: Adjudicação Compulsória Autora: Arlete 

Fonseca de Oliveira. Réus: Esther Oliveira Araújo e Outros. Vistos, etc. 

ARLETE FONSECA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Adjudicação Compulsória” em 

desfavor de ESTHER OLIVEIRA ARAÚJO, MARLI NEVES DE OLIVEIRA, 

ESPÓLIO DE SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS e ESPÓLIO DE MATHIAS 

NEVES DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Acolho a emenda inicial 

de (fls.31/36 – correspondência ID 13660811 a ID 13661039). Em 

consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 21 de 

novembro de 2018, às 08h00min, no CEJUSC. Citem-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. Ofertadas as contestações, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 14 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001082-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA (ADVOGADO(A))

MARCOS PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001082-04.2016 Ação: Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse 

Autor: N. C. Imóveis Ltda Réu: Marcos Pereira da Silva Vistos, etc... N. C. 

IMÓVEIS LTDA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente ação em desfavor de MARCOS PEREIRA DA SILVA, com 

qualificação nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o 

pedido de extinção ID-12306740, 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 N. C. IMÓVEIS LTDA, em desfavor de MARCOS PEREIRA DA SILVA, 

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, 11 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005328-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPEDITO FREITAS CARNAUBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1005328-43.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A Réu: Espedito Freitas Carnauba Vistos, etc... BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor de ESPEDITO FREITAS 

CARNAUBA, com qualificação nos autos e após devidamente processado, 

requereu a desistência da ação ID-5051009, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela 

autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo 

a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 
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incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, desfavor de ESPEDITO 

FREITAS CARNAUBA, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 

11/outubro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001367-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS JUNIOR NEMOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001367-60.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda Réu: Elvis Junior Nemoto Vistos, etc... 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com qualificação 

nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de ELVIS JUNIOR 

NEMOTO, com qualificação nos autos e após devidamente processado, 

requereu a desistência da ação ID-10368731, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela 

autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo 

a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, desfavor de 

ELVIS JUNIOR NEMOTO, com qualificação nos autos e o faço com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 

11/outubro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000193-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO DA COSTA (EXECUTADO)

MULTSPRAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000193-16.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Autor: Banco do 

Brasil S/A Réus: Marco Antonio da Rocha e Outros Vistos, etc... BANCO 

DO BRASIL S/A, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente ação em desfavor de MULTSPRAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME, MARCO ANTONIO DA ROCHA e 

GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA, com qualificação nos autos, e 

após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

ID-11073246, 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 DO BRASIL S/A, 

em desfavor de MULTSPRAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA-ME, MARCO ANTONIO DA ROCHA e GRACIELA 

METELLO DE OLIVEIRA COSTA, 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 pelos réus. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, 

o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 11 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003051-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN CARVALHO DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003051-54.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda Réu: Willian Carvalho de Morais Vistos, 

etc... BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

WILLIAN CARVALHO DE MORAES, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado, requereu a desistência da ação ID-8170778, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser 

deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. É certo que se o 

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 
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suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, desfavor de WILLIAN CARVALHO DE MORAES, com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Transitada em julgado e feitas 

as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 11/outubro/2.018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004482-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO BORGES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004482-89.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco RCI Brasil S/A 

(Renault) Réu: Anildo Borges de Lima Vistos, etc... BANCO RCI BRASIL 

S/A (RENAULT), com qualificação nos autos, ingressara com a presente 

ação em desfavor de ANILDO BORGES DE LIMA, com qualificação nos 

autos e após devidamente processado, requereu a desistência da ação 

ID-10313247, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C 

I D O: O pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve 

ser deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. É certo que 

se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por BANCO RCI BRASIL S/A (RENAULT), 

desfavor de ANILDO BORGES DE LIMA, com qualificação nos autos e o 

faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Custas pelo autor. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt., 11/outubro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004402-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO BENAYON PIMENTEL (ADVOGADO(A))

EDILANE LEAL MICHILES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004402-28.2017 Ação: Indenização por Danos Material e Moral Autor: 

Edilane Leal Michiles da Dilva Réu: Comatic Comércio e Serviços Vistos, 

etc... EDILANE LEAL MICHILES DA SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor de COMATIC COMÉRCIO E 

SERVIÇOS, com qualificação nos autos e após devidamente processado, 

requereu a desistência da ação ID-10305196, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela 

autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo 

a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por EDILANE LEAL MICHILES DA SILVA, desfavor de COMATIC COMÉRCIO 

E SERVIÇOS, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 
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485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 11/outubro/2.018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004106-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE REGINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(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 nº 

1004106-06.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Leonice Regina dos Santos Ré: Energisa Mato Grosso S/A Vistos, 

etc... LEONICE REGINA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos 

Morais' em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, aduzindo: “Que, é possuidor da unidade consumidora n° 

6/101539-5; que, foi surpreendida com a fatura de consumo de energia 

elétrica, com vencimento para o dia 22 de fevereiro de 2017, no valor de 

R$ 10.735,44 (dez mil, setecentos e trinta e cinco reais, quarenta e quatro 

centavos); que, procurou solucionar a questão de forma administrativa, 

não obtendo êxito, assim, o comportamento da requerida em não se 

prontificar em solucionar a questão da requerente, a mesma está lhe 

causando diversos prejuízos, uma vez que seu nome consta no cadastro 

de ionadimplentes; que, postulou o deferimento da liminar, a fim de que a ré 

se abstenha de efetuar a suspensão, assim, pugna pela procedência da 

ação, com a condenação da empresa ré em danos morais em R$ 

12.000,00 (doze mil reais), bem como nos demais encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. 

O pedido de antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum 

recurso, sendo designado dia e horário para audiência de conciliação, a 

qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citada, contestou o 

pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, 

dizendo: “Que, após a detecção, em 01 de fevereiro de 2017, de 

irregularidades na medição de energia elétrica no imóvel sob 

responsabilidade da autora, a ré promoveu revisão; que, todos os 

procedimentos realizados pela ré estão de acordo com a Resolução da 

ANEEL; que, a cobrança efetuada é regular; que, a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica tem amparo legal; que, inexiste dano 

moral, eis que ausente o ato ilícito atribuído à ré; que, os fatos narrados na 

inicial se constituem, no máximo, em mero aborrecimento, ensejando assim 

a improcedência do pedido; que, não há ilícito, por isso, descabe a 

pretensão de condenação da ré em dano moral; que, em havendo 

condenação deve-se observar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, houve manifestação da autora. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo a parte autora requerido o julgamento 

antecipado da lide; e, a empresa ré, nada requereu, conforme se pode 

constatar pela certidão ID-1584824. Há que se salientar que a empresa ré 

ingressou com pedido de reconvenção, sendo que o recebimento ficou 

condicionado ao pagamento das custas ID-11488060, o que não ocorreu, 

portanto, prejudicada a pretensão, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao 

ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, 

por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Leonice Regina dos Santos 

aforou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, em desfavor da empresa Energisa Mato 

Grosso, Distribuidora de Energia S/A, caracterizado pela fatura eventual 

no valor de R$ 10.735,44 (dez mil, setecentos e trinta e cinco reais, 

quarenta e quatro centavos), com vencimento para o dia 22 de fevereiro 

de 2017, bem como reparação de danos morais, por suposto consumo 

não faturado e ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica 

e inserção do nome no cadastro de inadimplentes, experimentando, com 

tais fatos danos morais. Analisando as razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a 

versão defensiva trazida na contestação, entendo que há provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados 

na exordial, devem ser debitados à empresa ré, que não tomou as 

providência necessárias que o caso, naquele momento exigia. De outra 

banda, a ré afirma insistentemente em sua resposta que após realizar 

inspeção in loco, de forma unilateral, constatou que havia adulteração no 

relógio de medição da autora e tal é demonstrado através de perícia e 

termo de ocorrência. O termo de ocorrência carreado aos autos pela 

empresa ré, produz item que dizer ser a Energisa quem vai empregar 

unilateralmente os critérios para revisar o faturamento da energia elétrica, 

sendo certo que consumidor nenhum tem os conhecimentos técnicos 

necessários para saber identificar os códigos de irregularidades 

mencionadas na inspeção, ou seja, "desvio de energia no ramal de 

entrada”, a não ser que o consumidor tenha qualificação especial para 

trabalhar com medidas e aparelhos registradores de energia elétrica. 

Portanto, a declaração da forma que foi prestada pela autora na qualidade 

de consumidor nenhuma valia tem para garantir a ré em receber os 

valores apurados em razão de inspeção unilateral realizada. Isso porque o 

artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor registra que os contratos 

que regulam as relações de consumo não obrigarão aos consumidores, se 

não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu 

conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a 

dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Ora, não pode a 

fornecedora de energia suspender ou ameaçá-la de suspensão no 

fornecimento do serviço à autora e/ou querer fazer cobrança - que está 

com seus pagamentos em dia e mesmo que assim não o fosse - sob a 

alegação de revisão de faturamento, onde de forma unilateral foi apurado 

elevado valor para pagamento, por motivo de fraude no medidor de 

energia elétrica, sem que o consumidor tenha tido oportunidade de se 

defender e de conhecer efetivamente os critérios e os modos pelos quais 

foi realizada a inspeção, bem como integralmente conhecer as razões 

conclusivas da constatação de fraude que pretendem justificar a 

cobrança. O ordenamento positivo vigente, nos artigos 22, 42 e 71 do 

Código de Defesa do Consumidor oferecem força suficiente para amparar 

a pretensão esposada na inicial, assim: "art. 22 - Os órgãos públicos, por 

si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos" "Art. 

42 - Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto 

ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça". "Art. 71 - Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, 

constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou 

enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor 

injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou 

lazer: pena: detenção de três meses a um ano e multa". Bem por isso e 

sem nenhuma dúvida, afirmo que não é possível a ré cobrar os valores 

questionados, uma vez que estes foram alcançados sob a alegação de 

possível fraude apurada unilateramente, pois a cobrança se coloca como 

ofensiva aos preceitos constitucionais e legais anteriormente citados e 

transcritos. É imperioso ressaltar que nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

firmou jurisprudência no sentido de que não ser possível a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica por débito de fatura eventual. “RECURSO 

DE AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO PRETÉRITO - DISCUSSÃO 

EM JUÍZO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INSCRIÇÃO DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO. A interrupção do fornecimento de energia 

elétrica mostra-se possível apenas na hipótese de o débito cobrado ser 

referente ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente, 

situação que não se amolda ao caso em comento, porque em discussão 

judicial débito pretérito. A discussão judicial do débito pretérito de fatura de 

energia elétrica somada a caução prestada, impede, por ora, a inscrição 

do nome do devedor no rol dos inadimplentes.” (Apelação Nº 4265/2011 - 

tjmt). Nesse mesmo sentido, é a orientação do STJ. Veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui entendimento 

consolidado no sentido de que há ilegalidade na interrupção no 
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fornecimento de água nos casos de dívida contestada em Juízo, referente 

a valores apurados unilateralmente pela concessionária e decorrentes de 

débitos pretéritos, uma vez que o corte configura constrangimento ao 

consumidor que procura discutir no Judiciário débito que considera 

indevido. 2. ADEMAIS, O STJ POSSUI ENTENDIMENTO PACÍFICO NO 

SENTIDO DE QUE NÃO É LÍCITO À CONCESSIONÁRIA INTERROMPER O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDA PRETÉRITA, EM FACE 

DA EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS LEGÍTIMOS DE COBRANÇA DE 

DÉBITOS ANTIGOS NÃO PAGOS. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, 

AgRg no AREsp 132/PE, AgRg no AREsp 2011/0027099-7, Rel. Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., Data da Publicação/Fonte DJe 

27/04/2011) No entanto, ressalvo que a ré tem a via judicial para 

demonstrar efetivamente a ocorrência de fraude e os valores 

eventualmente desviados dos seus cofres pelo autor e assim legitimar 

suas cobranças. Até porque a Energisa dispõe dos recursos processuais 

e de ações previstas na legislação para recebimento de seus créditos, 

inclusive com a responsabilização solidária do proprietário do imóvel, isto 

sem contar na cobrança de multa, juros e correção monetária. Dispondo, 

pois, a ré para a cobrança do valor que reputa devido, não pode a autora 

ficar sujeito à coação assentada na ameaça de interrupção do 

fornecimento de energia, em face de apuratório unilateral, sem a marca do 

contraditório e ampla defesa. Importante salientar que mesmo no feito de 

execução, onde o exequente dispõe de título de crédito pré-constituído, 

revelador da existência de dívida líquida, certa e exigível não é possível ao 

mesmo expor o devedor ao ridículo, com meios coercitivos, devendo o juiz 

determinar o andamento da ação pela maneira menos gravosa para o 

inadimplente. Assim, também não pode a Energisa coagir ao consumidor 

com o corte ou outra forma, quando o recebimento for viável de forma 

menos gravosa, por meio da ação de cobrança, tomando especial relevo o 

fato dos valores serem decorrentes de 'revisão de faturamento, etc...', 

cujos critérios são altamente questionáveis, pois estabelecidos pelos 

tecnocratas do governo, em gabinetes luxuosos, longe da realidade 

brasileira e em antagonismo com preceitos de defesa do consumidor. 

Registre-se que o embasamento jurídico da ré - para suspender a energia 

- está fincado no art. 75 da Portaria nº 466/97, que repete basicamente os 

dizeres da Portaria nº 222, de 22/12/87, do DNAEE, órgão federal 

vinculado ao antigo Ministério de Minas e Energia. É nessa norma 

administrativa que basicamente a ré se ampara para 'cortar e ameaçar a 

suspensão' da energia elétrica dos consumidores, alegando a famigerada 

'revisão de faturamento' expondo-os ao vexame e ao ridículo, em visível 

posição de fraqueza e impotência diante do absolutismo do Poder Público 

e Econômico. Dando plena validade a posição jurídica adotada nesta 

decisão, vejamos a postura do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e 

de outros Tribunais desta Nação, espelhados nos julgados adiante: 

"Ementa. Mandado de Segurança. Corte no fornecimento de energia 

elétrica. Serviço essencial. Suspeita de fraude. Defeso corte de 

fornecimento de energia elétrica. Serviço de caráter essencial, sob a mera 

suspeita de fraude na unidade do consumidor" (TJRO - Duplo Grau de 

Jurisdição nº 97.000939-0, julgado em 17 de outubro de 1997). "Ementa. 

Energia elétrica. Corte. Religação. Portaria Ministerial. Código de Defesa do 

Consumidor. Decisão reformada. Não legitima o corte de fornecimento de 

energia elétrica por mera suspeita de fraude decorrente de inspeção 

efetivada unilateralmente pela própria companhia fornecedora, ainda que 

vigente a firmada Portaria do DNAEE e existente contrato de fornecimento. 

Ambos conteriam normas abusivas a teor do que dispõe os arts. 39,VII e 

51, IV e XIII do Código citado, além do que é direito básico do consumidor 'a 

adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral'( art. 6º, X, 

do CDC). Dentro de uma visão moderna da prestação de serviço é 

incompatível a prática adotada pela companhia. Agravo provido. (TJPE - 

Agravo de Instrumento n. 21074-0, 4ª Câmara, julgado em 18/outubro/96). 

"Ementa. Mandado de Segurança. Corte de fornecimento de energia 

elétrica. Medidor danificado. Suspeita de fraude. Consumo e valor 

unilateralmente estipulados pela concessionária. Ilegalidade. Ilegal e 

passível de correção pelo mandado de segurança é a determinação de 

corte no fornecimento de energia elétrica decorrente da recusa de o 

impetrante pagar o consumo e valor unilateralmente estipulados pela 

concessionária que, encontrando medidor danificado e suspeitando de 

fraude, realiza perícia e outras diligências sem facultar seu 

acompanhamento pelo consumidor" (TJRO - Apelação Cível n. 94.003457, 

julgada em 18 de abril de 1995). "Ementa. Reexame de sentença. Apelação 

cível. Mandado de segurança. Empresa concessionária de energia 

elétrica. Inadimplência do consumidor. Suspensão de fornecimento de 

energia elétrica. Portaria n. 222/87, do DNAEE. Inadmissibilidade. Norma 

administrativa sem base legal. Exposição do consumidor ao ridículo. 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cobrança do crédito pela 

via judicial própria. 'Writ' deferido. Recurso desprovido. Sentença 

confirmada. Descabe a suspensão (corte) de fornecimento de energia 

elétrica a consumidor inadimplente, expondo-o ao ridículo ou à situação 

vexatória. Não tem supedâneo legal a simples Portaria n. 222/87, do 

DNAEE, de caráter meramente administrativo. Tem aplicação à hipótese o 

art. 42 'caput' do Código de Defesa do Consumidor, legislação norteadora 

das relações de consumo entre concessionária-fornecedora e 

consumidor" (TJMT -Reexame necessário de sentença com recurso de 

apelação cível - Classe II - 27, n. 512, rel. Des. Wandyr Clait Duarte). 

"Energia Elétrica. Corte no fornecimento. Falta de pagamento de tarifa de 

consumo. Medida visando a compelir o usuário a saldar débito. 

Inadmissibilidade . Mandado de segurança concedido. Voto vencido" (RT - 

626/159). "Não existe ilegalidade a apresentação do recurso e preparo em 

comarca diversa ante a determinação contida no provimento nº 13/94 do 

Conselho Superior da Magistratura, inexistindo incompatibilidade com o 

disposto no art. 511 do CPC. A questão da nomenclatura da ação é 

irrelevante porque o art. 282 do CPC não exclui os aforismos Da mihi 

factum, dabo tibi jus aplicando o Juiz o direito ao fato, ainda que aquele 

não tenha sido invocado. Inadmissível se apresenta o levantamento 

unilateral de eventual irregularidade no medidor, ao talante da própria 

concessionária, sem o devido processo legal e ampla defesa, quando a 

mesma possui os meios jurídicos e legais próprios a espécie. (Grifamos) O 

corte indevido do fornecimento de energia é causa suficiente de ofensa a 

mora do usuário, sujeito a compensação de ordem financeira". ( TJMT - 

Apel. Cív. nº 25.089, rel. Juiz Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Cív. 

Apelante: Rede/Cemat. Apelado João Carlos de Oliveira Sanches). Ainda, 

sobre a questão, podemos dizer que o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento pacífico no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, em face 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos. De forma que, entendo que na hipótese dos autos deve haver 

a declaração de inexistência do débito. O dano moral constitui prejuízo 

decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos cujas 

consequências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, provocando 

constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações na esfera interna 

pertinente à sensibilidade moral, definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, 

inspirado em Wilson Melo da Silva, "como aquele que diz respeito às 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural - não jurídica - em seu 

patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. 

Na conformidade desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto 

ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à 

vítima por atos ilícitos, e face de dadas circunstâncias...", acentuando 

esse doutrinador que o “Dano moral é, em síntese, o sofrimento 

experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por 

outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." ("Considerações 

sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como frisado 

anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no art. 186 

do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a 

outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma que o dever 

ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos 

Santos ensina que: "O essencial para ver a responsabilidade civil não é 

somente a imputabilidade; é preciso também que o fato seja culposo, isto 

é, contrário ao direito. A palavra culpa é empregada aí não no seu sentido 

restrito, mas no seu significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso 

legislador, não se afastando da doutrina tradicional, conserva a 

responsabilidade civil com fundamento na culpa, provocada ou presumida, 

não acolhendo a nova teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer 

"Unger", e outros juristas de não menor porte." ("Código Civil Brasileiro 

Interpretado", vol. III, 15ª edição, pág. 320/321). O dever de indenizar, 

como é sabido, nasce da conjugação de três elementos, quais sejam, a 

existência do dano resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal 

entre o primeiro e o segundo. No caso do dano moral, é notório que não se 

exige a prova efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado 

advenha de ato ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva 

ocorrência do fato gerador do pleito de dano moral. Além disso, para 

configurar o dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação, sensibilidade exacerbada. Só deve ser reputado como causador 

do dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor 
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física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Pois bem. Tratando-se 

a energia elétrica de bem indispensável às pessoas, fornecida por meio de 

serviço público subordinado ao princípio da continuidade da prestação, 

consideram-se incontroversos e passíveis de indenização os transtornos 

e os aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado 

de usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida 

suspensão do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse 

ínterim, é cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo 

praticado pela ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, 

que se entende lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido 

(material ou moral) e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí 

advindo. Ou seja, desde que efetivamente verificado o dano, a sua 

reparação é devida, encontrando proteção no texto constitucional, como 

direito fundamental, independente dos reflexos patrimoniais advindos do 

referido dano. O Prof. Yussef Said Cahali tece interessantes 

considerações acerca do conceito de dano moral: (...) é a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte 

efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que 

provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) 

e dano moral puro (dor, tristeza, etc.) (...)". (Dano Moral. Editora Revista 

dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª edição. p. 20). Com efeito, o ônus da 

prova do dano moral é de quem o alega, cumprindo, à autora, a 

incumbência de comprovar a ocorrência do ato ilícito, o dano causado e o 

nexo causal entre o ato e o dano, nos termos do estabelecido no art. 373, 

I, do Código de Processo Civil. Analisando detidamente os documentos 

trazidos ao processo, extrai-se que o dano moral declarado pelo 

requerente não restou comprovado. A meu ver, a emissão da cobrança de 

suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por 

dano moral, sobretudo se não houve, no presente caso, interrupção no 

fornecimento de energia elétrica. Nessa linha, vê-se que a autora não 

logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo dano moral, não 

havendo qualquer comprovação de que os seus atributos da 

personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe 

constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos. Mera 

alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano. 

Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 

da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de 

matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da 

sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Não 

obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá ensejo à 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CEMIG - FRAUDE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - 

UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO 

FATURADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

INDEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. - A cobrança de valores referentes a suposto erro na 

medição, devido a constatação de violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica, deve ser acompanhada de comprovação 

técnica do prejuízo da prestadora. A mera violação do lacre de segurança 

não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia, com a participação do 

consumidor, para ser demonstrada, sob pena de violação dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. - O dever de indenizar por danos 

morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem 

como de sua relevância no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio 

de cobranças indevidas à residência do autor não tem o condão de 

caracterizá-lo, quando não evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial 

relevante. - Nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, no 

processo em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0702.11.029494-0/001 - Relª. Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade 

- Pub. em 07/03/2013). Em sendo assim, a pretensão da autora em ser 

indenizada por dano moral por ameaça de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica não é o bastante, mesmo porque, a mesma restou obstada 

pela decisão ID-8791730; e, no que se refere a inserção do nome da 

autora no cadastro de inadimplentes, à época, não havia nenhum 

empecilho para tal, pois a fatura até então era válida e exigível. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Morais" 

promovida por LEONICE REGINA DOS SANTOS, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com 

qualificação nos autos, para declarar a inexistência do débito 

caracterizado pela fatura eventual no valor de R$ 10.735.44 (dez mil, 

setecentos e trinta e cinco reais, quarenta e quatro centavos), com 

vencimento para o dia 22 de fevereiro de 2017, conforme descrita nos 

autos, ratificando a decisão ID-8324760. Arbitro os honorários 

advocatícios em 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à causa. Uma 

vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, 

processualmente, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus 

sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 

60% (sessenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do 

CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as 

despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de 

justiça concedida à autora da ação. Os percentuais de 40% e 60% 

incidirão sobre o percentual fixado, referentes aos honorários sujeitos à 

compensação; e, no caso do autor, deverá ser observado o disposto no § 

3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feitas 

as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt. 11/outubro/2.018.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002730-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (RÉU)

PAULO INACIO HELENE LESSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002730-19.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO 

OU COISA (228)/[TRANSPORTE DE COISAS]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA Parte Ré: RÉU: LOUIS 

DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. Vistos etc. Manifestem-se as partes 

sobre o interesse na produção de prova neste feito, em 15 (quinze) dias. 

Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e 

sua finalidade, sob pena de indeferimento. A seguir, conclusos. 

RONDONÓPOLIS, 02 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004748-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

TALITA DE SOUZA BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)
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EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca da Proposta 

apresentada pelo requerido, juntado no ID nº 13475798.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 373313 Nr: 1743-49.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO COLLETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES 

LTDA ME, ANDRE ROCHA DE SOUZA, JOAO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA 

- OAB:MT/12.103, FERNANDO JOSE MASTELARO - OAB:MT/8527

 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, DESIGNANDO os dias 14 e 21 de novembro de 2018, 

para realização dos leilões, ambos das 10:00 às 17:00 horas do horário de 

Mato Grosso.

Certifico ainda que, os referidos leilões serão realizados via eletrônica, por 

meio da plataforma de leilões própria, conforme especificado na petição do 

Leiloeiro Público de folhas nº 185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 804781 Nr: 16233-61.2015.811.0003

 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: ADRIANO DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Do procurador da parte autora para requerer o que de direito, bem como 

fornecer o endereço atualizado da parte autora, face a certidão do oficial 

de justiça de fls 83.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 767894 Nr: 1281-77.2015.811.0003

 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: FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA, 

TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA ME, EXECUTIVA NORTE 

TRANSPORTES LTDA ME, ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, 

America Tur Viagens e Turismo Ltda, BETO – TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA ME, TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA, EXPRESSSO NORTE 

TRANSPORTES LTDA, QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARGAMASSA LTDA ME, AVM VIAGENS E TURISMO LTDA, BOA VIAGEM 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ROSARIO TUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA, TRANSCAPITAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, EXECUTIVA 

TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANGE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13,73MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 Dos procuradores das partes para manfestarem sobre o retorno dos 

autos do TJMT, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 805117 Nr: 16347-97.2015.811.0003

 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: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodofrios Transportes e Logística Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do procurador da parte autora, para no prazo legal, manifestar sobre a 

devolução de correspondência de fls 139.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 337795 Nr: 6155-91.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida acerca da r. Sentença 

Homologatória de fls. 269, vez que a intimação não saiu em nome do 

patrono desta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 765726 Nr: 210-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIDE OLIVEIRA GUIMARAES, CREUZA 

OLIVEIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER A CARAFFINI - 

OAB:13.909-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes para MANIFESTAREM, no prazo de 

15 (quinze) dias, sobre o Laudo Pericial de fls. 654/681.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 750371 Nr: 7936-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE ESTEVAO DA SILVA, ANA CRISTINA SOARES 

DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS, ESPÓLIO DE 

CILENE BATISTA CAMPOS, CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para proceder a DISTRIBUIÇÃO da 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento e, em 

sendo o caso, VIA PJE, conforme Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO 

CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 411253 Nr: 7320-37.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDE GASES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS HONORIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO ROCHA 

OLIVEIRA - OAB:72002/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte para colacionar aos autos a matrícula 

atualizada do imóvel a ser penhorado para fins de cumprimento da r. 

Decisão de fls. 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 822202 Nr: 3673-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE BARBOSA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador do autor para se manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça de folhas 75/76, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 434277 Nr: 2943-52.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DELMONT PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207 SP, WALDIR LUIZ BULGARELLI - OAB:217.291 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador do autor para se manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça de folhas 98/99, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 779581 Nr: 6022-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU SANTOS FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do patrono da parte autoira para, querendo, manifestar-se 

acerca dos Embargos de Declaração opostos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 445290 Nr: 472-29.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G C L AVILA, GUSTAVO CARDOSO LHANOS 

AVILA

 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 se manifestar sobre as 

Correspondências devolvidas de folhas 94/94, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 729574 Nr: 10245-30.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO AUGUSTO OLIVEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - 

OAB:23479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador do autor para, querendo, manifestar acerca do 

retorno dos autos do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 343044 Nr: 10969-49.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, SIVAL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BASSO BIAZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida de fl. 246, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 724315 Nr: 5307-89.2013.811.0003

 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): RUY SADY AUGUSTIN, GABRIELA AUGUSTIN, 

TIAGO AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREGIS PITHAN 

PAGNUSSATT - OAB:8.992-B/MT

 Intimação dos patronos das partes, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de (05) dias, face ao retorno dos autos da instância 

superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 350922 Nr: 6021-30.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO RUBI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDE AUXILIADORA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOUBHIE - 

OAB:MT/5224, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação do patrono do credor para indicar bens penhoráveis da 

devedora, sob pena de suspensão e subsequente arquivamento do 

processo (artigo 921, CPC/2015), conforme r. Decisão de folha 196.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 402694 Nr: 16218-73.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO NUNES MARRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, DESIGNANDO os dias 14 e 21 de novembro de 2018, 

para realização dos leilões, ambos das 10:00 às 17:00 horas do horário de 

Mato Grosso.

Certifico ainda que, os referidos leilões serão realizados via eletrônica, por 

meio da plataforma de leilões própria, conforme especificado na petição do 

Leiloeiro Público de folhas nº 109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 407146 Nr: 2873-06.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO FRANCISCO GOMES, MOISES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação do patrono da parte autora, para se manifestar acerca da 

Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas 106/107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 801258 Nr: 14860-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL. COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES 

LTDA - ME, LETÍCIA LEANDRA ROCHA, LICIA MARY LEANDRA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador do autor para se manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça de folhas 82/83, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 451404 Nr: 6583-29.2011.811.0003

 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: NAZARÉ DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBÍADES FRANÇA DOURADO, 

DERALDINA DE OLIVEIRA DOURADO, JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO, MARIA 

AUXILIADORA LOPES, ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT14032, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador do autor para se manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça de folhas 97/98, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 762479 Nr: 14701-86.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA ALVES SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 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 - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 425969 Nr: 8115-09.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ULISSES ALVES MACEDO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT

 Intimação do procurador da parte autora para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida de fl. 77, requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 418830 Nr: 1257-59.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL MANOEL LAURINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS SIMOES, ROSEMARY 

BONADIO SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:MT/9.566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, PATRICK 

ALVES DA COSTA - OAB:7993-B

 Certifico 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 Dr. EDSON RITTER, OAB/MT nº 15.465, 

para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga, sob pena de busca e apreensão, além de perder o 

direito à vista fora de cartório e multa correspondente à metade do salário 

mínimo, tudo em conformidade com o artigo 234 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 422497 Nr: 4772-05.2009.811.0003

 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: ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A BANCO 

MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE CONSONI 

GIROTTO - OAB:MT/12392, LIDIA MARINA SILVA PROENCA - 

OAB:MT/12.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB:MT/8194-A, 

THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/MS

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelo autor, a 

fim de condenar a parte ré a pagar ao autor os valores decorrentes das 

diferenças de correção monetária, referentes ao plano Collor I e II, no valor 

de R$ 18.451,20, com juros de mora de 01 (um) por cento ao mês pelo 

INPC e correção monetária desde a data da última atualização que ocorreu 

em 05/2018, e assim o faço, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil.Custas e honorários pelos réus, estes 

últimos fixo em 10 % do valor da condenação, nos termos do art. 85 §2º 

do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias.Rondonópolis/MT, 11 de outubro 

de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 433784 Nr: 2450-75.2010.811.0003

 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: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Autos n. 2450-75.2010.811.0003 – Cód 433784

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

 João Rodrigues de Oliveira, ajuizou a presente ação de Cobrança em face 

do Banco Real S/A, pelas razões expostas às fls. 08/26.

Em síntese, sustenta que foi titular da conta poupança aberta sob o 

número 00013709-2, mantida junto ao banco ré.

Assim, objetiva o recebimento dos expurgos inflacionários (correção 

monetária) referentes aos Planos Verão, Collor I e II, não creditados pela 

ré.

A parte ré devidamente citada apresentou defesa, arguindo Ilegitimidade 

Passiva, Prescrição e no Mérito postula a improcedência (fls. 34/52).
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A parte autora apresentou impugnação (fls. 60/70).

 É o relatório.

 Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

da produção de provas em audiência, posto que as questões debatidas 

são de direito, bastando a prova documental para sua elucidação.

 Das Preliminares:

I- Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, questão já superada na 

jurisprudência, tendo em vista a presença da relação de consumo e 

consequente responsabilidade solidaria e objetiva, nesse sentido:

 “ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AÇÃO DE 

COBRANÇA – Correção monetária – Caderneta de poupança – Pretensão 

à exclusão do réu da lide – Inadmissibilidade – Contrato de poupança 

firmado entre o banco/apelante e o poupado/apelado – Relação típica de 

consumo que implica na responsabilidade objetiva do fornecedor – Artigo 

14, do CDC – Legitimidade do depositário configurada, afastada a 

denunciação da lide – Preliminar rejeitada (...)” (TJSP – Apelação nº 

7.202.288-3 – 23ª Câmara de Direito Privado – Rel. Rizzatto Nunes – j. 

26.03.2008 – v.u.).

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

II- Preliminar de Mérito – Prescrição.

A correção monetária não é prestação acessória, mas sim mera 

atualização de valor, sendo que juros e correção monetária, como 

integrantes do principal, prescrevem juntamente com este. Cuidando-se, 

portanto, de ação de cunho pessoal, o prazo é aquele previsto pelo art. 

177 do CC/1916, qual seja, de 20 (vinte) anos. Nesse sentido:

 “PRESCRIÇÃO – Ação de cobrança – Correção monetária e juros – Ação 

pessoal que tem o prazo prescricional de 20 anos – Aplicação do art. 177, 

caput, do CC. A ação de cobrança de diferença de Correção monetária e 

juros – estes como integrantes do principal -, por ser uma ação pessoal, 

prescreve em vinte anos, nos termos do art. 177, caput, do CC” (RT 

744/418).

Observe-se que o prazo prescricional foi reduzido de 20 para 10 anos, 

por força do artigo 205 do Código Civil de 2002, mas, a toda evidência, 

continua prevalecendo em razão da regra prevista por seu artigo 2028:

 “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e 

se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da 

metade do tempo estabelecido na lei revogada”. (sem grifo no original).

A ação foi distribuída em 18/03/2010, portanto, dentro do prazo 

prescricional de 20 anos, motivo que, igualmente afasto a suscitada 

preliminar.

III- No mérito.

Pretende o autor o recebimento dos expurgos inflacionários (correção 

monetária) referentes aos Planos Verão, Collor I e II, não creditados pelo 

requerido na caderneta de poupança de sua titularidade.

O ônus de apresentar os extratos relativos à conta do poupador é do 

banco, por ter o dever legal de guarda sobre referidos documentos. 

Contudo, cabe ao titular da conta comprovar a existência da caderneta de 

poupança, mediante a apresentação de qualquer documento que 

demonstre a sua abertura ou a sua manutenção.

No caso versado nos autos, não há qualquer prova de que a conta existia 

e de que havia sido aberta antes do início de vigência dos planos 

econômicos, bem assim, a existência ou não de valores, data de 

aniversário etc, apenas informa a parte autora numero de uma conta, sem 

ao menos mencionar algum valor, transferindo completamente à ré todas 

as informações, o que entendo ser temerário, já que o autor não sabe 

sequer o valor que existia á época.

No mesmo raciocínio o documento carreado às fl. 90, não é capaz de 

demonstrar a existência e valores á época da vigência do plano 

econômico que se pretende corrigir.

Destarte, apesar de a ação tratar de relação de consumo - consistente em 

prestação de serviço - a parte autora não está dispensada de cooperar 

para o deslinde do feito.

Igualmente, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Autora de consignar ao menos indícios de suas alegações.

Sobre esse ponto observo que o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo do direito recai sobre o autor, na forma do artigo 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil.

A regra de julgamento, que é dirigida ao julgador no momento de se 

proferir a sentença, adota um critério objetivo na apreciação da prova já 

que o juiz, no exercício da autoridade estatal, não pode a seu arbítrio 

escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das normas sobre o ônus probatório 

nas vezes em que a parte, no caso o autor, por omissão, não tenha 

trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura 

sobre o deslinde do feito. Em outras palavras, por não ter o autor 

produzido a alegada prova das supostas ofensas ele deixará de ser 

beneficiado com a consideração do fato afirmado como de seu interesse, 

pois não se deu ao trabalho de produzir prova nesse sentido.

Apenas para melhor compreensão do tema registro que a regra do ônus 

da prova na doutrina alemã ficou conhecida como Normentheorie , 

seguindo, basicamente, a mesma lógica que a legislação pátria.

Segundo a doutrina alemã cabe ao autor provar, unicamente, os fatos 

constitutivos de seu direito, o que não foi feito, cabendo, por sua vez, ao 

réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

No Brasil, esse posicionamento é defendido por Antonio Carlos Marcato:

“Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a sentença 

não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo como se 

ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a 

conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela 

advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada 

como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a 

fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele 

à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, 

sem necessariamente excluí-la no plano real” (Código de Processo Civil 

Interpretado, p. 1002)

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de 

provar deve a autora arcar com as consequências decorrentes de sua 

omissão, repito, deixará de ser beneficiado com a consideração do fato 

afirmado como de seu interesse.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pelo autor, e 

assim o faço, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários pela parte autora, estes últimos fixo em 10 % do valor 

da atualizado da causa, nos termos do art. 85 §2º do Código de Processo 

Civil.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Rondonópolis/MT, 11 de outubro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002023-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

LIDIANE COIMBRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COTADAS NO ID. 13742769, R$550,06 

(POR MEIO DE GUIA CORRESPONDENTE) e R$13,50 (CARTÓRIO 

DISTRIBUIDOR – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE), NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002631-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON RICARDO TESTA (EXECUTADO)

N. R. TESTA TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

 

.Processo nº 1002631-49.2016.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que até 

o presente momento não houve a citação da devedora N.R. Testa 
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Transportes Me. A tentativa de arresto de numerários existentes na conta 

bancária da executada restou infrutífera, razão pela qual pleiteia a 

consulta de bens com a utilização do Sistema Infojud e Renajud. Vê-se 

que a o credor vale-se do meio menos oneroso para o alcance de sua 

pretensão, sendo certo que não cabe ao Poder Judiciário promover 

diligências cabíveis à parte interessada, vez que cabe a ele localizar os 

bens em nome da parte devedora, motivo pelo qual indefiro o pedido. 

Quanto ao executado Nilson Ricardo Testa, vê-se que o mesmo foi 

devidamente citado e não efetuou o pagamento do débito. Assim, defiro o 

pedido para pesquisa de veículos por ventura existentes em nome do 

devedor com utilização do sistema RenaJud. Intime o exequente para 

promover a citação da empresa N.R. Testa Transportes Me, no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 28 de setembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008148-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA NUNES MORENO MILLECK (EXECUTADO)

A. N. MORENO MILLECK - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006621-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA CRISTINA ASTAFEIEF (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE A 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, ID. 15527908, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 779848 Nr: 6136-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS FIATKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS PEDRO DE ALMEIDA - ME, 

ANTONIO MARCOS PEDRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 779848

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, do CPC, defiro o pedido de suspensão do 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do lapso suspensivo sem manifestação, intime o 

exequente para que promova o andamento do processo no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as 

advertências previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709646 Nr: 4575-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M I CERUTTI, MARCIO IBSEN CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Dessa forma, indefiro o pedido de exceção de pré-executividade para 

prosseguimento da execução. Intime o credor para promover o regular 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito.Intime. 

Cumpra.Rondonópolis, 04 de outubro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729139 Nr: 9863-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 729139

Vistos etc.

Antes de analisar o pedido do credor constante à fls. 108, intime-o para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o demonstrativo atualizado 

do débito exequendo.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 758383 Nr: 12362-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS IGNACIO ALMIRON RAMIREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 CD. PROC. 758383

Vistos etc.

O exequente comparece aos autos à fls. 103, requerendo a desistência 

da presente ação nos termos do art. 924, IV do CPC.

Desse modo, determino a intimação do executado, por seu patrono 

constituído nos autos, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre 

o pedido retromencionado.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 758355 Nr: 12350-43.2014.811.0003

 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: MAURO LEANDRO LORO, LUCIANA CRESTANI LORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, 

ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214918, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16377, JULIANA DE 

SOUSA ANDRADE - OAB:16875

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantendo a decisão em todos os seus termos e fundamentos.Intime. 

Cumpra. II – DA MANIFESTAÇÃO À FLS. 963/981Certifique Srª. Gestora o 

decurso do prazo para manifestação sobre o decisum à fls. 982 em 

relação à parte autora.Após, voltem-me os autos conclusos.Intime. 
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Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 769049 Nr: 1727-80.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO PONTES, DIRCE BARBOSA PONTES, ROSILENE 

PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BORGES FURTADO, BRASIL VEÍCULOS 

CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SOARES GIGLIO - 

OAB:15.474/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSIKA LOPES BORGES - 

OAB:OAB/MT 17409, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 CD. PROC. 769049

Vistos etc.

Intime o requerido, na pessoa de sua advogada constituída nos autos, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação 

processual, tendo em vista que o documento constante à fls. 331/357 está 

apócrifo.

Ato contínuo, converto o julgamento em diligência e determino a intimação 

da denunciada a lide para trazer aos autos cópia integral da Apólice de 

Seguro nº 3897235041031, informada à fls. 173, no mesmo prazo alhures 

concedido.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 283355 Nr: 6875-63.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEITIRO UMEKAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULIAN & ZULIAN, JÚLIO CESAR ZULIAN, 

ANTONIA MARIA GONÇALVES ZULIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Regina Araújo Paiva - 

OAB:134.910/SP

 CD. PROC. 283355

Vistos etc.

Antes de analisar o pedido do credor constante à fls. 254, intime-o para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o demonstrativo atualizado 

do débito exequendo.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 838142 Nr: 8076-65.2016.811.0003

 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, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIRO ANTONIO CLAUDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARK DE FREITAS 

- OAB:15.143/MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15.696 OAB/MT

 CD. PROC. 838142Vistos etc.O atual Código de Processo Civil adota, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC.(...).Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes 

quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo.A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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 nº. 712616.

 Vistos etc.

I – Considerando a realização da Semana Nacional de Conciliação, 

promovida pelo e. Tribunal de Justiça, designo audiência para o dia 05 de 

novembro de 2018 às 14h00.

II – Intime os devedores pessoalmente por carta ARMP, observando o 

endereço constante à fls. 178, bem como, intime o exequente, na pessoa 

da sua patrona regularmente constituída via DJE, para comparecerem ao 

ato, munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes.

III – Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 372887 Nr: 1327-81.2006.811.0003

 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): BORSOI COMERCIO E REPRESENTACAO 

LTDA, ADILSON BORSOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Código Processo nº 372887

Vistos etc.

UNIBANCO S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de BORSOI COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA e outro, também qualificados no processo.

No curso do processo o credor pugnou pela desistência do feito (fls. 255).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Em face da não localização de bens, o credor requer a extinção do 

processo, sem julgamento de mérito.

 Ex positis, homologo a desistência apresentada pela exequente, para os 

fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo 

extinta a presente ação nos termos dos artigos 485, inciso VIII e 775, do 

Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. Transitada em 
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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, 10 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 441637 Nr: 10307-75.2010.811.0003

 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: ESPOLIO DE FERNANDO BATISTA DA SILVA, EMDS, 

LUCIANA MIRANDA DA COSTA, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMANO TRANSPORTE LTDA ME, ANDRE 

NASCIMENTO DOS SANTOS, ITAU SEGUROS LTDA, JOSE APARECIDO 

CARMONA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, ROGERIO DE AVELAR - 

OAB:MS/5991

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA COTA 

MINISTERIAL DE FLS. 1012/1015, DEVENDO CADA PARTE CUMPRIR COM 

AS DETERMINAÇÕES CONSTANTES NOS ITENS 1, 2 E 3 - fls. 1014, NO 

QUE LHE COUBER.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 277401 Nr: 1268-69.2001.811.0003

 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): WALDIR ALVES BALDUINO, ESPOLIO DE 

BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 Edital de Praça Ou Leilão ME104

Valor do Débito:R$ 971.582,86

Data da Primeira Praça/Leilão:18/10/2018

Horário da Primeira Praça/Leilão:14:00:00

Data da Segunda Praça/Leilão:18/10/2018

Horário da Segunda Praça/Leilão:15:00:00

Descrição dos Bens:“

Três

áreas

de Terra com 23 HA 59 A 9 CA, cada uma, e outra com 67 HA e

 3.283 m2, perfaze

ndo um

 só

todo com área total de 114 Hectares e 5.101 m2, num lugar

 denominado ARAREAU, zona rural deste município e comarca, também 

chamada de FAZENDA

 CASA BRANCA, tudo como con

forme limites e confrontações que constam na matricula n.

 6.474 do CRI local

.

Local onde se encontram os bens:

Valor Total da Avaliação:R$ 440.182,11

Ônus, Recurso ou Causa Pendente, se houver:

Nome e cargo do digitador:Luciana Martins da Silva, Gestora Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 5867 Nr: 374-40.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILONE ANTONIO SACHET, EGON STROBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644, Liliane 

Martins frange - OAB:4457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAC CHEDID SAUD - 

OAB:4418-A, Liliane Martins frange - OAB:4457

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA CIÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO 

DE FLS. 235/250, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724815 Nr: 5780-75.2013.811.0003

 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: MPDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFSF, EDJMF, ADFB, MJDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PATRONA DO REQUERENTE PARA QUE INFORME NOVO 

ENDEREÇO DO AUTOR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, CONFORME 

DETERMINADO ÀS FLS. 280.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738362 Nr: 930-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME, DYEGO 

RODRIGO BARBOSA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751697 Nr: 8622-91.2014.811.0003

 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): ANTÔNIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, SIRIE 

FRANCISCA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA CRISTINA DA SILVA 

- OAB:32.476-OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thales Rezende Lange de 

Paula - OAB:11922

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS 

APRESENTADA A FL. 114/120.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 274503 Nr: 6004-67.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BELONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA GAVOGLIO VIOLA, IVANDER ROBERTO 

VIOLA, CILENE PRADOS VIOLA, IZILDA APARECIDA VIOLA, IJANI AYNE 

VIOLA TORREMOCHA, JOAO CARLOS TROUVA, ALBERTO 

TORREMOCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:8380/MT, VANDERLEI CHILANTE - 
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OAB:OAB/MT3533A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA DO CÁCULO DE FL. 1069/1071.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 441637 Nr: 10307-75.2010.811.0003

 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: ESPOLIO DE FERNANDO BATISTA DA SILVA, EMDS, 

LUCIANA MIRANDA DA COSTA, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMANO TRANSPORTE LTDA ME, ANDRE 

NASCIMENTO DOS SANTOS, ITAU SEGUROS LTDA, JOSE APARECIDO 

CARMONA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, ROGERIO DE AVELAR - 

OAB:MS/5991

 Código Processo nº. 441637

Vistos etc.

Intime na forma da cota ministerial à fls. 1.014, item “1”, “2” e “3”.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738566 Nr: 1072-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHORNY VIEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução e não havendo outras 

diligências a serem realizadas, passo para a fase de alegações finais, 

sendo convertida em Memoriais a pedido das partes, pelo que concedo 

vista dos autos às partes por 05 (cinco) dias, iniciando-se primeiro ao 

Ministério Público e após pelo denunciado. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429769 Nr: 11769-04.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L M DOS SANTOS PADARIA ME, LUCIANA 

MARIA SANTOS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 429769.

 Vistos etc.

I – Considerando a realização da Semana Nacional de Conciliação, 

promovida pelo e. Tribunal de Justiça, designo audiência para o dia 05 de 

novembro de 2018 às 14h30.

II – Intime as devedoras pessoalmente por carta ARMP, observando o 

endereço constante à fls. 178, bem como, intime o exequente, na pessoa 

da sua patrona regularmente constituída via DJE, para comparecerem ao 

ato, munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes.

III – Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450062 Nr: 5242-65.2011.811.0003

 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: JUAREZ RANGEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIA CARNEIRO DE VASCONCELOS, 

ROZELITA MOREIRA DAS NEVES, MOISES MENEZES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

VIVIANE PINTO DA SILVA DE AVILA - OAB:13707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADILON PINTO DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 5242-65.2011.811.0003, Protocolo 

450062, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803015 Nr: 15594-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIR RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS AUTO, TRANSPORTES 

PANORAMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH - 

OAB:9.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIA MACEDO 

GALVÃO, para devolução dos autos nº 15594-43.2015.811.0003, 

Protocolo 803015, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60499 Nr: 8823-79.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO JOSE ALVES GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA, 

ANDERSON PATRIOTA, FLÁVIO GOULARTE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 8823-79.1997.811.0003, Protocolo 

60499, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711868 Nr: 6900-90.2012.811.0003

 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): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO CÉSAR 

MORAES COELHO, para devolução dos autos nº 6900-90.2012.811.0003, 

Protocolo 711868, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711462 Nr: 6472-11.2012.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAISE CRISTINA PRADOS FORTE, ELFF, 

EDER LINCOLN FORTE, EDER LINCOLN FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 6472-11.2012.811.0003, Protocolo 

711462, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92407 Nr: 3788-70.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA FRATARI CHAVES ZADROZNY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE CARNE TIA SINHA LTDA, 

ESPOLIO DE ELIO JOSE DE FREITAS, RAFAEL BERNARDES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CARLINI - 

OAB:6590/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO ROBERTO 

ZILIANI, para devolução dos autos nº 3788-70.1999.811.0003, Protocolo 

92407, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425596 Nr: 7760-96.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN ARAUJO FALCAO, JOSE FALCAO DA 

SILVEIRA, MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719,  MÁRCIO ALEXANDRE MALFATI  - 

OAB:16943-A/MT, PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 7760-96.2009.811.0003, Protocolo 

425596, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715842 Nr: 11165-38.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA EPP, 

DEODORO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL PETROLIO T B V LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE SOUZA DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 10.632, Paulo Henrique de Freitas - 

OAB:15708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO MOTA 

SERRA - OAB:OAB/MT15502

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO DE SOUZA 

DE FREITAS JUNIOR, para devolução dos autos nº 

11165-38.2012.811.0003, Protocolo 715842, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741931 Nr: 3274-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO VON WEIGERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO RANNIERE 

RODRIGUES DE SOUSA, para devolução dos autos nº 

3274-92.2014.811.0003, Protocolo 741931, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781477 Nr: 6778-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENIL BARRETO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE AYLA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCELINO 

BARRETO MONTEIRO, para devolução dos autos nº 

6778-72.2015.811.0003, Protocolo 781477, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416803 Nr: 12459-67.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA NETO, DEPOSITO PEDRA 

RONDON LTDA, BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

12459-67.2008.811.0003, Protocolo 416803, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002845-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES (ADVOGADO(A))

ANTONIA DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE TEIXEIRA DA SILVA DIAS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao r. mandado, em diligências no endereço 

mencionado não foi possível proceder com a Citação e Intimação de 

SIRLENE TEIXEIRA DA SILVA DIAS tendo em vista que segundo 

informações da atual moradora Sra. Gezisney de Tal, o imóvel é de aluguel 

estando a informante residindo no mesmo há carca de dois meses, nao 

sabendo informar nada sobre a requerida. Posto isto devolvo o mandado 

para fins de direito. Nada mais. RONDONÓPOLIS/MT, 10 de julho de 2018. 

RONEY KONANZ DE LIMA Oficial de Justiça SEDE DO 1ª 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1010172-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. (AUTOR(A))

L. P. B. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. B. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o número correto do CPF do requerido, ante o teor 

do documento ID 15889957. Rondonópolis/MT, 11 de outubro de 2018. 

Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003520-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ELCA DOS SANTOS MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HIAGO MATHEUS MACHADO NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003520-32.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para dar andamento ao processo, 

manifestando sobre a informação da perita (ID 15603844), em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 27 de setembro de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000234-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. T. (REQUERENTE)

G. B. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000234-46.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para dar andamento ao processo, 

manifestando sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça (ID 

15647861), em cinco dias. Rondonópolis/MT, 11 de outubro de 2018 JOÃO 

BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003292-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. P. (ADVOGADO(A))

G. O. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao r mandado em diligencia ao endereço que 

consta no mandado não pude proceder a citação/intimação de Erick Melo 

da Silva, pois quando das diligencias o imóvel estava fechado e os 

vizinhos não souberam informar sobre o intimado. Pelo exposto devolvo o 

mandado e fico no aguardo de novas considerações. 

RONDONÓPOLIS/MT, 9 de julho de 2018. LAURO CRISTIANO CARVALHO 

Oficial de Justiça SEDE DO 1ª 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005989-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA (ADVOGADO(A))

JOAO URSULINO DA SILVA (REQUERENTE)

GENILDE URCULINA DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO URCULINO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA JOSE URSULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIALDA URSULINA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da inventariante para, no prazo de 

legal, cumprir o item 4 da decisão ID 14479761. Rondonópolis/MT, 11 de 

outubro de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003196-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. A. (EXEQUENTE)

L. B. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. Mandado, NÃO FOI POSSÍVEL 

CITAR Edvaldo Andrade de Souza, já que diligenciei em 04/07/2018 pela 

rua indicada, até sua última quadra, a qual não é asfaltada, e não localizei 

número 949, já que o maior é o da casa 501, no fim da Av Goiás, não 

sabendo os moradores daquele local quem é Edvaldo. 

RONDONÓPOLIS/MT, 5 de julho de 2018. HENRIQUE PERES SOARES 

Oficial de Justiça SEDE DO 1ª 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005339-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MOTA DE MORAES (REQUERENTE)

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RONALDO MOTA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MORAES (INVENTARIADO)

 

Processo n.º 1005339-04.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa, sob pena de indeferimento (artigo 321, 

parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005420-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA CANDIDA RIVELO DO CARMO (REQUERENTE)

ERAILDES DA SILVA (REQUERENTE)

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM ALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

cumprir o item 4 da derradeira decisão (ID 14230397). Rondonópolis/MT, 

11 de outubro de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de 

secretaria

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006113-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANA DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALENTINA DA SILVA RAMALHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LARISSA DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE BEZERRA DA SILVA OAB - 027.713.381-57 (REPRESENTANTE)

 

Processo n.º 1006113-34.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que, na forma em que a ação foi 

proposta, consta como parte requerida os menores, os quais, por sua 

vez, não possui legitimidade ad causam para demandar ação de guarda, 

devendo figurarem como objeto do feito. 2. Assim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 319, do CPC), 

atendendo as disposições contidas no art. 319, inciso II, do Estatuto 

Processual Civil, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), excluindo os menores do polo passivo. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003090-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA (ADVOGADO(A))

MARIA NEUSA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CANDIDO ALVES (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

cumprir o item 4 da derradeira decisão (ID 14605269). Rondonópolis/MT, 

11 de outubro de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de 

secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002525-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. (AUTOR(A))

M. M. M. (ADVOGADO(A))

A. L. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. P. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal da citação do devedor, 

conforme certidão de ID 13581932, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer informação do pagamento dos alimentos em atraso. 

Outrossim, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ 

e art. 1691 da CNGC, impulsiono o presente feito para intimação da parte 

autora, através de seu procurador, para manifestar, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 15 de agosto de 2018. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002582-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

PRISCILA PINHEIRO LEMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MIRANDA AYALA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal da citação do devedor, 

conforme certidão de ID 13778541, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer informação do pagamento dos alimentos em atraso. 

Outrossim, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ 

e art. 1691 da CNGC, impulsiono o presente feito para intimação da parte 

autora, através de seu procurador, para manifestar, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 17 de agosto de 2018. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 439288 Nr: 7955-47.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVBDS, DANIELLE DA SILVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTOPHER WANDERSON BONETHE DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legisação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ- 

impulsiono o presente feito, para intimação da parte autora, através do 

procurador, para atender ao despacho proferido nos autos.

Processo n.º 7955-47.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 138, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de setembro de 2018.

MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA

Juíza de Direito em Substituição Legal

Edital Intimação

AUTOS 1004521-86.2017.8.11.0003. 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 Maria das Dores Lima move contra Jander Neves de 

Carvalho, 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 JANDER NEVES DE 

CARVALHO (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, Srª. MARIA DAS DORES LIMA. 14. Em atenção ao 

disposto no art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do Diploma 

Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17. Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de julho 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003867-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MUNIQUE MAGALHAES DE SOUZA (EXEQUENTE)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Hercules Fagner Pinheiro de Oliveira (EXECUTADO)

 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004492-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA (ADVOGADO(A))

FABIANA FERNANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NERY MARIO LAZARI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº: 1004492-70.2016.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de “Execução de 

Alimentos Provisórios” movido por F. F. da S., em desfavor de N. M. L., 

ambos bem qualificados nos autos. Após o regular prosseguimento do 

feito, aportou aos autos manifestação da parte exequente, informando o 

recebimento das parcelas alimentícias em atraso, consoante petitório 

acostado no ID 14528903 e declaração firmada no ID 14528967. É o 

relatório. Decido. Tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO 

EXTINTA, a presente Execução de Alimentos, em relação às parcelas em 

atraso objeto da presente execução, em consonância com o disposto nos 

artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, ante à gratuidade da Justiça precedentemente deferida. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares. 

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de agosto de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008653-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. M. S. (ADVOGADO(A))

L. C. (AUTOR(A))

G. M. M. N. (ADVOGADO(A))

N. D. S. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. O. (RÉU)

O. C. L. D. S. (ADVOGADO(A))

D. A. D. N. (ADVOGADO(A))

J. C. S. J. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008653-89.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, defiro a 

habilitação do causídico da parte requerida, conforme pleiteado no ID 

14720923. Doravante, haja vista a interposição de recurso de apelação 

em face da sentença extintiva constante do ID 14619322 prolatada por 

este juízo, observando o disposto no art. 1.010, §1º, do Código de 

Processo Civil e com fulcro no art. 1.010, §3º, do mesmo diploma, abra-se 

vista dos autos ao apelado para contrarrazões e, em seguida, remeta-se o 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do r. recurso. 

Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 06 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005556-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO RIBEIRO NETO (REQUERENTE)

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005556-47.2018 VISTOS. JULIO RIBEIRO NETO e MARIA DO CARMO 

ALVES PEREIRA RIBEIRO, devidamente qualificados e representados, 

propuseram o presente DIVÓRCIO CONSENSUAL. Destacam que 

contraíram núpcias em 30/12/1987, sob o regime de comunhão parcial de 

bens, sendo que não possuem filhos menores, inexistindo qualquer bem a 

ser partilhado, conforme consta da exordial, manifestando ainda a 

dispensa recíproca na obrigação alimentar. Pugnam pela procedência do 

pedido para que seja decretado o divórcio do casal. Juntam documentos. É 

o relatório. Decido. Prima facie, processe-se em segredo de Justiça, com 

gratuidade processual. Considerando-se a natureza da causa, 

notadamente a ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir vista 

dos autos ao Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido 

autoral. As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando 

os pressupostos processuais e as condições da ação. O pedido satisfaz 

às exigências do art. 226, § 6º da Constituição Federal. Em face ao 

exposto: a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do 

casal. b) HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, 'b' do C.P.C., o 

acordo tal qual o celebrado na inicial. O cônjuge virago continuará 

utilizando o nome de casada. Sem custas e honorários ante a gratuidade 

da Justiça. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de 

averbação, com as cautelas de praxe. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 18 de 

julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009974-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. D. A. (AUTOR(A))

M. A. B. E. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. F. L. (ADVOGADO(A))

P. M. W. (ADVOGADO(A))

L. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1009974-62.2017.8.11.0003 Vistos etc., Defiro a suspensão processual 

vindicada no pedido retro, todavia pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, 

notadamente considerando o princípio da celeridade processual positivado 

na Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXXVIII). Fica a parte autora 

ciente a parte de que deverá se manifestar tão logo decorra o prazo de 

suspensão, independentemente de nova intimação, sob pena de extinção. 

Intime-se. Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001384-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. D. C. (AUTOR(A))

L. S. D. L. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. S. (RÉU)

B. R. B. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001384-96.2017.8.11.0003 Vistos etc., Reportando-me ao recurso 

de apelação interposto derradeiramente, certifique-se acerca de sua 

tempestividade. Após, encaminhem-se os autos ao egrégio TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, consignando-se meus melhores e respeitosos cumprimentos. 

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 6 de outubro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 297134 Nr: 11984-24.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reportando-me aos fundamentos vertidos no decisum de fls. 212, DEFIRO 

o pedido de penhora eletrônica constante das fls. 237.

Assim, PROCEDO à requisição de bloqueio de valores eventualmente 

encontrados nas contas bancárias de titularidade do executado 
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devidamente citado, por meio do sistema Bacenjud, cuja busca restou 

inexitosa a teor do extrato anexo.

Assim, abra-se vista à exequente para requerimento pertinente, no prazo 

de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 700651 Nr: 8622-96.2011.811.0003

 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: EROTIDES BORGES RIBEIRO, HAMILTON BORGES DA 

SILVEIRA, LIJECINA ALVES DA LUZ BORGES, ROSENEY BORGES DA 

SILVEIRA, EDIVALDO FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON JOSE DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT, VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A teor da sentença de fls. 129, dê-se ciência à Defensoria Pública.

No mais, previamente à expedição do formal de partilha (fls. 129), 

aguarde-se a preclusão recursal da sentença proferida no feito apenso 

(ID n. 753297).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 352473 Nr: 7515-27.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 725669 Nr: 6626-92.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGAPC, MDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 823162 Nr: 4037-25.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FRANCISCA DOS SANTOS REIS, CARLINDO 

FRANCISCO REIS, MARIA FRANCISCA REIS, MARCELINO FRANCISCO 

REIS, ZILDA FRANCISCA REIS MENDES, AGNALDO FRANCISCO REIS, 

NADIR DOS SANTOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANASTACIO FERREIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA 

MORAES - OAB:14334-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 885389 Nr: 11984-96.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR BOSCO OLIVEIRA 

LOPES - OAB:24142/B, VALTER FERREIRA DA SILVA - OAB:24.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto a impugnação de fls. 95/97.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 839087 Nr: 8354-66.2016.811.0003

 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: MJW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVNW, MDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 Intimação da parte requerida, via seu clausídico, para informar no prazo 

de 05 (cinco) dias, a conta bancária do menor sob pena de restar 

prejudica a expedição de ofício ao orgão empregador do genitor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 807991 Nr: 17330-96.2015.811.0003

 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: MNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO F. DE CAMARGO - OAB:MT - 15.222, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) ALEXANDRE LIMA ROSSONI, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 21/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 300175 Nr: 3338-88.2003.811.0003

 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: JOÃO VICTOR CUNHA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BOLIVAR AMANCIO DE 

CARVALHO, ananda cunha de carvalho reis magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O, ALEXANDRE LIMA ROSSONI - OAB:18581, Vinicius 

Piccini Nunes - OAB:25086/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do (a) advogado (a) ALEXANDRE LIMA ROSSONI, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 03/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 439718 Nr: 8385-96.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO 

- OAB:13.625-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 13/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 345222 Nr: 749-55.2005.811.0003

 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: CLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - OAB:10514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 13/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 735824 Nr: 15308-36.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDMO, RPDMO, JCDMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESDNP, VSDNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17498-B

 Intimação do (a) advogado (a) AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 11/10/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 718110 Nr: 13566-10.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDBDS, RBDS, LBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711/MT, ANDRÉIA PINHEIRO - OAB:10.946 

OAB/MT, ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 23/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 705493 Nr: 159-34.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS FONSECA, ANA CLAUDIA DE 

MATTOS, CLAUDINEIA FONSECA MATOS, CLAUDILENE FONSECA MATOS 

EUGENIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL AFONSO DOS REIS 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:MT/8389, EDUARDO WEIGERT DUARTE - 

OAB:14420/MT, MARCIANO FERREIRA - OAB:12.485MT, MARCINO 

FERREIRA - OAB:12485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) EDUARDO WEIGERT DUARTE, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 20/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 85407 Nr: 20781-28.1998.811.0003

 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: ELI OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 5.388, JACKELINE MASSON GONCALVES - 

OAB:MT/5345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) ILMAR SALES MIRANDA, para proceder à 

devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito 

à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do 

salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis 

que os autos se encontram em carga desde 11/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 426944 Nr: 9077-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSML, NIVAILSE IVANIL DE SOUZA, LUCI DIVINA 

SOARES, CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, YKARO MILITAO FERREIRA 

DOS SANTOS, AMANDA MOREIRA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDEZIO MARTINS LACERDA, 

CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE 

DE MENDONCA - OAB:MT/7130, JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O, KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 12.225, MARIA FERNANDA DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:MT/7.838-A, ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - OAB:23616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130/MT

 Intimação do (a) advogado (a) ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE DE 

MENDONCA, para proceder à devolução dos autos e seus anexos à 

secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do 

art. 234 do CPC - perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em 

multa correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 03/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 732813 Nr: 12930-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA NOVAIS DA ROCHA, NEUZA NOVAIS DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

ESPÓLIO DE JOSINA NOVAIS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT -15072 E, JANAINA DE FRANÇA BORGES - OAB:18745/B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) JANAINA DE FRANÇA BORGES, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 27/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 768614 Nr: 1538-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA BARBOSA, DIVA PRATES 

BARBOSA, ROSALINA FERREIRA DA SILVA, ANTONIO MOREIRA DA 

SILVA, GERSON FERREIRA BABROSA, LUZIMAR SOUZA BARBOSA, 

PEDRO ANTÔNIO LOPES DA SILVA, GASPARINA FERREIRA DA SILVA, 

VALDELIRIO MANOEL PEREIRA, APARECIDO FERREIRA BARBOSA, 

MARIA DAS DORES BARBOSA, ANTONIO FERREIRA BARBOSA, 

JORCELINO FERREIRA BARBOSA, SUELY FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) JOSE APARECIDO PEREIRA VERISSIMO, 

para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC 

- perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 04/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 767520 Nr: 1114-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROUZELI DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANA MARIA DE JESUS PEREIRA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225, KARINA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 12.225, 

REINALDO MANOEL GUIMARAES - OAB:20969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) KARINA DO REIS BELTRÃO GUIMARÃES, 

para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC 

- perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 14/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 740545 Nr: 2341-22.2014.811.0003

 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: AMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDTA, ACA, GCA, FRA, GLT, SMDNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSENILDO SANTOS RODRIGUES 

- OAB:22474/O MT, KASSIO BARBOSA DA SILVA - OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 13.427, JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT, mayara gonçalves freitas - OAB:19.468 

OAB-MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - OAB:MT/3749

 Intimação do (a) advogado (a), para proceder à devolução dos autos e 

seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena das 

sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito à vista fora de 

cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do salário mínimo, 

bem como eventuais providências na esfera criminal, eis que os autos se 

encontram em carga desde 05/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 765441 Nr: 23-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA VIEIRA DE MORAIS, RHAISSA VIEIRA GABRIEL 

DE MORAIS, KAROLINE VIEIRA GABRIEL DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAQUIM GABRIEL DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO, para proceder à devolução dos autos e seus anexos à 

secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do 

art. 234 do CPC - perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em 

multa correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 23/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715839 Nr: 11162-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO, VINICIUS 

OLIVEIRA NASCIMENTO, LUCINEIDE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO, RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT, LEONEL PEIXOTO DAMASCENO - OAB:16817 - E, SIRLEI 

CABRAL MORAIS E SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silval Pohl Moreira de 

Castilho - OAB:OAB/MT6174

 Intimação do (a) advogado (a) LEONEL PEIXOTO DAMASCENO, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 08/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 829860 Nr: 5854-27.2016.811.0003

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDORDN, OGDN, OGDN, RMPN, JGC, EGDN, 

VON, LDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONEL PEIXOTO DAMASCENO - 

OAB:16817 - E, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) LEONEL PEIXOTO DAMASCENO, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 
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criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 08/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 781951 Nr: 6977-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWLDCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:/MT /18562

 Intimação do (a) advogado (a) LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 11/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 416047 Nr: 11748-62.2008.811.0003

 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: DCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEDSF, JBF, EJFDP, MDLBG, CBF, JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT

 Intimação do (a) advogado (a) LAURA ARAUJO DA SILVA, para proceder 

à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito 

à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do 

salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis 

que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 792985 Nr: 11535-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRM, RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT17793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO PONTES - 

OAB:16.316/MT

 Intimação do (a) advogado (a) JOSE ROBERTO PONTES, para proceder à 

devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito 

à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do 

salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis 

que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 770381 Nr: 2323-64.2015.811.0003

 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: JURANDY RODRIGUES DE OLIVEIRA, ILDA ARAUJO DE 

OLIVEIRA, GERSON ARAUJO DE OLIVEIRA, JURAMY ARAUJO DE 

OLIVEIRA, LUCIENE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA, JEOVÁ ARAUJO DE 

OLIVEIRA, PAULO RODRIGUES DE SOUZA, VALDETH ARAÚJO DE 

OLIVEIRA, DEMIVAL ARAUJO DE OLIVEIRA, VALDICE OLIVEIRA SANTOS, 

JOVESSON ARAUJO DE OLIVEIRA, ALDEIR ARAUJO DE OLIVEIRA 

SOUZA, GESSI MARIA DE OLIVEIRA, ALMIR ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HONÓRIO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) JOSE APARECIDO PEREIRA VERISSIMO, 

para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC 

- perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 750204 Nr: 7861-60.2014.811.0003

 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: ESPOLIO DE ADAO JOSE PINTO DE ALMEIDA, MATILDE 

MACHADO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA DE ALMEIDA XAVIER, 

alexsander ludwig almeida, jla, geneci marques soares de almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, SÉRGIO LUIZ PESCE - OAB:12460-E, VALMIR DE SOUZA 

GIMENEZ - OAB:5636-B

 Intimação do (a) advogado (a) GERALDO ROBERTO PESCE, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 395313 Nr: 8854-50.2007.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE MACHADO DE ALMEIDA, SANDRA MARIA DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADAO JOSE PINTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, SÉRGIO LUIZ PESCE - OAB:12460-E, VALMIR DE SOUZA 

GIMENEZ - OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) GERALDO ROBERTO PESCE, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819508 Nr: 2743-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHADS, JFADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LOPES SANTANA 

JUNIOR - OAB:24.670, DAVID ALVES DOS SANTOS - OAB:23128/O

 Intimação do (a) advogado (a) CELSO LOPES SANTANA JUNIOR, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 373848 Nr: 2231-04.2006.811.0003

 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: SHMM, EDSM, PPMDS, FPMDN, ECDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO SIQUEIRA CARDINAL - 

OAB:7830/MT, CARLOS EDUARDO VANZELI - OAB:7588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) CARLOS EDUARDO VANZELI, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 394808 Nr: 8381-64.2007.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATDS, MLDSB, JTDSF, MLTDS, AMTDS, VLTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJTDN, EDLSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT12062, DIEGO CARVALHO ALVES - OAB:19.750, ILMAR 

SALES MIRANDA - OAB:5388/MT, Rafaela Prado - OAB:20828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 725714 Nr: 6672-81.2013.811.0003

 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: ESB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, RIAD MAGID 

DANIF - OAB:2936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SINTIA POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:10101-E/MT, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 Intimação do (a) advogado (a) ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 429070 Nr: 11171-50.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 746820 Nr: 6061-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON DAL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MELCHOR GARCIA MARQUES, 

ANDRÉ LUIZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) ALEXANDRE LIMA ROSSONI, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 727176 Nr: 8060-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPO, JPMO, PRDM, DMDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) LUAMAR NASCIMENTO CANUTO, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 15/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 902310 Nr: 6073-69.2018.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFL, LFL, DFDS, CFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA PRICILA BICUDO RINALDI 

- OAB:21481/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) LUANA PRICILA BICUDO RINALDI, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 16/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 385379 Nr: 13456-21.2006.811.0003

 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: MDGS, AISDS, AMSS, JMDS, GJDAS, NNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 
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OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) LUCIANA LUMIE KOBATA, para proceder à 

devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito 

à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do 

salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis 

que os autos se encontram em carga desde 14/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 721569 Nr: 2588-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADF, AGFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a), para proceder à devolução dos autos e 

seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena das 

sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito à vista fora de 

cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do salário mínimo, 

bem como eventuais providências na esfera criminal, eis que os autos se 

encontram em carga desde 20/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 700633 Nr: 8604-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Intimação do (a) advogado (a) LUCILENE MARIA OLIVEIRA, para proceder 

à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito 

à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do 

salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis 

que os autos se encontram em carga desde 20/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 707996 Nr: 2824-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR LACERDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CARLOS PERES DA SILVA, 

KAROLINE ROCHELE LACERDA LOPES, CARLOS EDUARDO LACERDA 

PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, LUIS FELIPE DE OLIVEIRA OLIVEIRA - 

OAB:7.206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 12/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 710288 Nr: 5248-38.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDO, DBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIGDO, LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do (a) advogado (a) MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA, 

para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC 

- perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 14/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 794112 Nr: 11968-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANY DA MATA AMORIM, MEDMA, FELICIANA DA 

MATA FERREIRA, FELICIANA DA MATA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE CARLOS BARREIRA DE 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 10/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 735779 Nr: 15273-76.2013.811.0003

 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: AAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) NUPRAJU, para proceder à devolução dos 

autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena 

das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito à vista fora de 

cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do salário mínimo, 

bem como eventuais providências na esfera criminal, eis que os autos se 

encontram em carga desde 18/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 797203 Nr: 13192-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITILLA ADRIANA ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WASHINGTON CAVALCANTE 

JOVINO, ANTONIO PEDRO JOVINO, VANDETE CAVALCANTE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR ESPERANZA 

JUNIOR - OAB:12290/2000, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 

OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT16.715-A

 Intimação do (a) advogado (a) OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA, 
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para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC 

- perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 31/07/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 901931 Nr: 5927-28.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DA SILVA VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALERIO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O, MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - OAB:18452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14699

 Intimação do (a) advogado (a) OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ, para proceder à 

devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito 

à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do 

salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis 

que os autos se encontram em carga desde 09/08/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 337179 Nr: 5561-77.2004.811.0003

 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: JOSE VALERIO FILHO, BENEDITA ROSALIA DA SILVA 

VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NOEMIA MARIA VALERIO, 

ESPOLIO DE JOSE OTAVIO VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:9367/MT, ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:10046, 

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - OAB:21481/O, Maria de Fatima 

Gomes Coelho - OAB:MT0018452, OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE NUCCI 

VACARO - OAB:5152-A

 Intimação do (a) advogado (a) OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ, para proceder à 

devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito 

à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do 

salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis 

que os autos se encontram em carga desde 09/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 775927 Nr: 4588-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15606/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT

 Intimação do (a) advogado (a) RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO , para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 28/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728807 Nr: 9577-59.2013.811.0003

 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: JMCS, DFCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS, JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 19.363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 17/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 1620 Nr: 1300-89.1992.811.0003

 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: MIRNA RANNY SORIA VILELA, JANAINA AGUILAR 

VILELA MENDES, KATIUSCIA AGUILAR, MARGARIDA SORIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VARNINHO AFONSO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT, NADIR VILELA GAUDIOSO - OAB:2969/MS, RUBSON 

PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a), para proceder à devolução dos autos e 

seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena das 

sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito à vista fora de 

cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do salário mínimo, 

bem como eventuais providências na esfera criminal, eis que os autos se 

encontram em carga desde 19/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 353814 Nr: 15440-74.2005.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAVM, KA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:21.478/GO, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, NADIR 

VILELA GAUDIOSO - OAB:2969/MS

 Intimação do (a) advogado (a) RUBSON PEREIRA GUIMARAES, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 19/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 435512 Nr: 4180-24.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREIA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Intimação do (a) advogado (a) SILVIO HENRIQUE CORREIA, para proceder 

à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito 

à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do 
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salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis 

que os autos se encontram em carga desde 27/082018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 379829 Nr: 8101-30.2006.811.0003

 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: JMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJMC, EDACDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA 

BORGES - OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES, 

para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC 

- perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 13/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 792582 Nr: 11352-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:OAB/MT 20.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 3402-B

 Intimação do (a) advogado (a) TALITA DE SOUZA BEZERRA, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 17/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 717625 Nr: 13065-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAS, CSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081, VALDENICE GABRIEL DA COSTA - 

OAB:MT/13.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) VALDENICE GABRIEL DA COSTA, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 03/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 765762 Nr: 220-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AELSON ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS 

SILVA, para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do 

CPC - perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 08/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 281216 Nr: 4659-32.2001.811.0003

 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: ABEL ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZCR, JACKELINE DE CARVALHO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 Intimação do (a) advogado (a) WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS 

SILVA, para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do 

CPC - perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 08/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 446252 Nr: 1434-52.2011.811.0003

 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: CINTHIA SAMILLY OLIVEIRA GONCALVES, AJOG, 

ADOILSON GONCALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GIOVANA OLIVEIRA RAMOS

 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: DANILO AMARAL DE FREITAS 

- OAB:15476/MT, JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO - OAB:7859-B/MT

 A teor da certidão de fl. 121, procedo a intimação do causídico constituído 

pela r. sucessora, conforme instrumento de procuração colacionado à fl. 

98, para fazer aportar ao feito, os seguintes documentos: a) Guia de 

Informação e Apuração do ITCMD, acompanhada do respectivo 

comprovante de pagamento do tributo ou declaração de isenção do 

mesmo; b) certidão negativa de débito estadual (expedida pela PGE) em 

nome da falecida; c) comprovante de situação cadastral da empresa 

objeto do acervo (fls. 24/26), tudo sob pena de extinção do feito por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo (art. 485, IV, do CPC), no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 714555 Nr: 9772-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBB, MCPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XIMENA TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:MT/8.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHATERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11.422

 Intimação do (a) advogado (a) XIMENA TEIXEIRA CAMPOS, para proceder 

à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito 

à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do 

salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis 

que os autos se encontram em carga desde 29/06/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 409874 Nr: 5776-14.2008.811.0003

 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: IDCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADM, AADM, AADM, ADM, ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:22128A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYLANE BENEVIDES DA 

SILVA - OAB:23479/O

 Intimação do (a) advogado (a) THAYLANE BENEVIDES DA SILVA, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 23/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 795401 Nr: 12560-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJOS, NILVA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLINA DE SOUZA SANTOS, PABLO DE 

SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) RUBSON PEREIRA GUIMARÃES, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 448997 Nr: 4177-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHMN, TM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE MARTINS KAWABATA - 

OAB:MT/12.389, PAULO DE SOUZA DE FREITAS JUNIOR - OAB:OAB/MT 

10.632, PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 Intimação do (a) advogado (a) PAULO DE SOUZA DE FREITAS JUNIOR, 

para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC 

- perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 813689 Nr: 797-28.2016.811.0003

 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: AJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) PATRICIA MEIRELLES WICZOREK, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 750001 Nr: 7767-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PISTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDELINO PISTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:OAB/MT12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) PATRICIA MEIRELLES WICZOREK, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 414882 Nr: 10529-14.2008.811.0003

 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: SEBASTIAO FIALHO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA LUCIA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951 /MT,  PATRICIA  MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:OAB/MT12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496

 Intimação do (a) advogado (a) PATRICIA MEIRELLES WICZOREK, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 812548 Nr: 328-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO JOVINO, VANDETE CAVALCANTE 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WASHINGTON CAVALCANTE 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT16.715-A, WISTON C. G. CHAVES - 

OAB:OAB/MT 22.656, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22.656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA, 

para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC 

- perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 432696 Nr: 1360-32.2010.811.0003

 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: VMDSG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

MARYANA SANTANA RINALDI - OAB:24.814-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) MARYANA SANTANA RINALDI, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 764612 Nr: 15619-90.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍSDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA 

PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA 

PORTELA, para proceder à devolução dos autos e seus anexos à 

secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do 

art. 234 do CPC - perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em 

multa correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 812477 Nr: 286-30.2016.811.0003

 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: GESSI JOCAS DOS SANTOS, CLAILTON JOCAS DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEVERINO FERREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) LUAMAR NASCIMENTO CANUTO, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753622 Nr: 9607-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20.699-MT, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, essencialmente em face do desinteresse da parte 

credora, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no art. 485, III 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários ante a gratuidade da 

Justiça. Por derradeiro, proceda-se ao desbloqueio dos valores 

constritados eletronicamente, bem como a respectiva liberação ao 

executado em conta bancária, cujo extrato encontra-se anexo. Transitada 

em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.P. 

I.Rondonópolis/MT, 17 de setembro de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753622 Nr: 9607-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20.699-MT, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

Estando o executado em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido retro, 

cite-se via edital.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da primeira 

publicação.

Transcorrido in albis o prazo da resposta, fica nomeada, desde já, a 

Defensora Pública atuante nesta Unidade Judiciária, Dra. Adriana da Silva 

Rodrigues para atuar como curadora especial do executado, devendo ser 

intimada acerca da presente nomeação, bem como a fim de que apresente 

a respectiva defesa, no prazo legal.

Após, intime-se o exequente para manifestar-se em dez dias.

 Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005745-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILENILDE DE SALES (REQUERENTE)

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Parte Autora: GILENILDE DE SALES. Parte Requerida: TERCEIROS E 

EVENTUAIS INTERESSADOS. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS - FINALIDADE: 

1005745.25.2018.8.11.0003 - PJE - CITAÇÃO DE TERCEIROS E 

INTERESSADOS, para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo 

do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, 

promovida pela parte autora. A Senhora MARIA DE LOURDES, genitora da 

requerente, teve sua Certidão de Óbito lavrada erroneamente. A parte 

autora requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que seja 

retificada a certidão de óbito de sua genitora. Despacho/Decisão: Vistos 

etc., 1. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento 

no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 2. Tratando-se de 

retificação de registro civil, citem-se os eventuais interessados, via edital, 

com o prazo de 30 (trinta) dias. 3- Após, abra-se no vista dos autos ao 

Ministério Público. Às providências. Eu, Elisângela De Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 11 de outubro de 2018. 

Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Edital Intimação

Processo 13467-40.2012.811.0003 – CÓDIGO 718017. FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO de ELIDIO ANTONIO DE SOUZA. Finalidade: FAZ SABER a 

todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 

perante este Juízo se processam os autos de nº 13467-40.2012.811.0003 

(Código 718017) e nele foi DECLARADA AUSÊNCIA de ELIDIO ANTONIO 

DE SOUZA, brasileiro, casado, motorista, RG 172.236 – SSP/MT e CPF 

229.960.011-68, estando em lugar incerto e não sabido, tendo sido 

nomeada CURADORA de seus bens a Sra. PAULA MARIA DE SOUZA, 

brasileira, divorciada, aposentada, CPF nº 274.696.461-91 e RG nº 

204127- SSP/MT, filha de José Alves Martins e Geralda Maria de Jesus, 

residente na Av. Abigail Deveza Costa, 525, Vila Iracy, Rondonópolis/MT. 

Despacho/Decisão: FLS. 123/124 E VERSO. 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, Hélio Avelino dos Santos, digitei, 11 de 
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outubro de 2018.Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002857-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA SALVADOR (AUTOR(A))

TATIANE BONISSONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1002857-54.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

Execução de Sentença promovida por JOSÉ MARIA SALVADOR em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 12325221). Intimado para impugnar a 

execução, o executado deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestação (Id. 13595222 e 15858274). Assim, ante a inércia do 

executado em apresentar manifestação, HOMOLOGO o cálculo de fls. 

14907791, alusivo a condenação principal (indenização por dano moral) e 

honorários sucumbenciais. Em seguida, em atenção ao Provimento nº 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, encaminhem-se ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de 

Malote Digital, os documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, 

do referido provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do 

débito com as retenções necessárias. Apurado o cálculo pelo 

Departamento competente, será enquadrado como crédito pequeno valor, 

em relação ao ente público devedor, até as seguintes quantias: Ø INSS – 

60 salários mínimos (art. 17, §1º, da Lei Federal nº 10.259/2001); Ø 

ESTADO DE MATO GROSSO – 100 UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 

10.656/2017); Ø MUNICÍPIO – 30 salário mínimos (art. 87, II, da ADCT). 

Sendo o crédito de pequeno valor, expeça-se ofício requisitório à 

autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, para, no prazo de 

60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar a obrigação com o 

uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao processo 

( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento). O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento. Em se tratando de crédito 

superior a 100 UPF, expeça-se ofício requisitório de precatório ao 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 100), 

instruindo-o com as peças essenciais, na forma do disposto no artigo 443, 

§1º e 2º e 444 da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 10 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007714-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMIR FERREIRA ROSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007714-12.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: ODEMIR FERREIRA ROSA VISTO 1. Transfira o valor 

depositado nos autos para a conta do exequente. 2. INTIME-SE o 

Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover a complementação 

do depósito, no valor de R$ 352,38 (trezentos e cinquenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), a fim de que seja dada a quitação do débito, nos 

termos da petição juntada pelo exequente. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 9 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009216-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO GOMES DE OLIVEIRA NETO (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, . FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002919-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1002919-26.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação para 

concessão do benefício auxílio acidente ajuizada por ROBERTO OLIVEIRA 

FERREIRA 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 08h30min, 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, quinta-feira, 13 de setembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007518-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. GUSTAVO DA SILVA 

BRITO, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005214-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

MAXSWELL HENRIQUE SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR.MAURI CARLOS 
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ALVES DE ALMEIDA FILHO, OAB/MT 9981-B E DRª MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, PARA QUERENDO APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002787-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANES DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 09/10/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001478-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTENCYR R. SANTIAGO - EPP (EXECUTADO)

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001478-78.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: WALTENCYR R. SANTIAGO - EPP, WALTENCYR 

RODRIGUES SANTIAGO VISTO Defiro o pedido do exequente formulado 

nos seguintes termos: "a intime o executado para tomar ciência de que o 

seu processo de compensação deverá respeitar o artigo 11 da Lei 

estadual nº 8.672/2007, bem como, o artigo 10 da Lei estadual nº 

8.279/2004, de modo que o procedimento correto será: (i) realizar a 

transferência dos valores bloqueados para a conta da PGE; (ii) em 

seguida, realizar a imputação desses valores na dívida e, (iii) apurado o 

saldo remanescente, iniciar o processo de parcelamento/compensação. 

Vale ressaltar que, em nenhuma hipótese, será admissível a liberação das 

constrições sobre os veículos – o que ocorrerá somente ao final da 

compensação." O executado terá o prazo de 10 (dez) dias para 

manifestação. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 12 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 889425 Nr: 1443-67.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTOS DA CARNE ALIMENTOS LTDA, HELIO 

ARLINDO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:OAB/MT7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 877271 Nr: 9245-53.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZTE DO BRASIL E IND. COM. SERVICOS E 

PARTICIPACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELVIO SANTOS SANTANA - 

OAB:OAB/SP 353041-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados por ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA o que faço para rejeitar os embargos propostos 

contra a execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, com 

fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil. Condeno a 

embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

consoante artigo 85, § 3º, I e §4º, III do Código de Processo 

Civil.Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia desta 

decisão para os autos de execução fiscal nº 6582-05.2015.811.0003, 

Cód. 781039.Após, arquive-se este feito, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785086 Nr: 8219-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZAN TRATORES LTDA EPP, NEIVA MARLI 

DA SILVA, CESAR AUGUSTO DA SILVA, JULIO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:MT/9697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 VISTO

Intimem-se os executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se sobre a petição de fls. 44/47.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 402609 Nr: 16151-11.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JERONIMO GIOVEL PAZIKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Ouça-se a parte autora sobre a petição de fls. 231/238, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 714527 Nr: 9743-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANALIA GONCALVES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MOREIRA NERY 

SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Ouça-se a parte autora sobre a petição de fls. 248255, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764452 Nr: 15543-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, MOHAMAD 

KHALIL ZAHER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Intime-se o CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 305/309.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 449103 Nr: 4283-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MANOEL SANTANA DOS SANTOS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

sobre a exceção de pré-executividade de fls. 328 e impugnação ao 

cumprimento de sentença da pág. 331.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 750585 Nr: 8063-37.2014.811.0003

 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: ACIARA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Diante do teor da petição de fls. 215, intime-se o Município de 

Rondonópolis para providenciar a internação do requerido Ademis Teixeira 

da Silva no Hospital Paulo de Tarso, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787500 Nr: 9222-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação aos doutores: ROGERIO SCHUSTER JUNIOR, OAB/PR 40191 e 

FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO, OAB/PR 3788, para no prazo legal, 

MANIFESTEM-SE NOS AUTOS ACERCA DOS LAUDOS PERICIAIS 

JUNTADOS NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820536 Nr: 3173-84.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DINARDI PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783654 Nr: 7622-22.2015.811.0003

 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): ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANANIAS MARTINS DE SOUZA 

FILHO - OAB:14482B, GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5681/MT, 

MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:MT/11.464, WELITON WAGNER 

GARCIA - OAB:12458

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5681/MT, MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:MT/11.464, WELITON 

WAGNER GARCIA - OAB:12458 representando o polo passivo, PARA 

QUERENDO, APRESENTEM CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO , NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816783 Nr: 1839-15.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO REGIS

 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:

 INTIMAÇÃO AO DRº ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 7666, representando o polo ativo; PARA QUE TOME CIÊNCIA 

QUE FOI DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS 

NOS PRESENTES AUTOS, À REALIZAR-SE-A NO DIA 29/10/2018, ÀS 

13:00HS, NA SALA DESTA ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA 

PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 790811 Nr: 10554-80.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI FERNANDES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SOUZA BIZERRA - 

OAB:20448/O, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:MT/5646, 

YASMIN WAKI LEITE - OAB:18877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:MT/5646, 

YASMIN WAKI LEITE - OAB:18877/O representando o polo ativo, PARA 

TOMAR CIÊNCIA QUE FOI DESIGNADA PERÍCIA MÉDICA NOS AUTOS A 

realizar-se-á NO DIA 14/11/2018, ÁS 09H00MIN, no consultório do DR. 

MARCUS JOSÉ PIERONI, Centro Médico, ao lado do Hospital Materclin, Rua 

Acyr Rezende Souza e Silva nº 2094, Bairro Vila Birigui, nesta cidade de 

Rondonópolis-MT. OBSERVAÇÃO: O Advogado da parte autora deverá 

providenciar a intimação do autor, bem como cientificar o autor para 

comparecer na pericia médica portando os seguintes documentos no dia 

da perícia: a) RG e CPF; b) exames complementares, laudos médico e 

atestados relativos à patologia; c) prontuário médico de atendimento 

hospitalar ou ambulatorial, a fim de agilizar a perícia.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 428611 Nr: 10707-26.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR DOS SANTOS, SOLANGE PAES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 VISTO.

Intimem-se os autores, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

cumprirem o despacho de fls. 166, sob pena de extinção do feito, na 

forma do artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 732818 Nr: 12935-32.2013.811.0003

 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: ADENILSON RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CONTE DOS SANTOS, HOSPITAL 

REGIONAL DE RONDONOPOLIS ( IRMÃ ELZA GIOVANELLA ), JOSE 

RICARDO FERREIRA, HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, DELCIO BARBOSA SILVA - OAB:14364, 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163-A/MT, representando o polo ativo; e ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, DELCIO BARBOSA SILVA - OAB:14364, 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033, representando o 

polo passivo, PARA TOMAR CIÊNCIA QUE FOI DESIGNADA PERÍCIA 

MÉDICA REFERENTE AOS AUTOS realizar-se-á NO DIA 10/12/2018, ÁS 

08H00MIN, no consultório do DR. CLEBER MARCIAL AGUILAR 

VERQUIETINI, A SER REALIZADA NA GAMA CLÍNICA, RUA HUMAITÁ nº 

1837, Bairro Vila Birigui, nesta cidade de Rondonópolis-MT. 

(OBSERVAÇÃO: A parte autora deverá portar os seguintes documentos 

no dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames complementares, laudos médico 

e atestados relativos à patologia; c) prontuário médico de atendimento 

hospitalar ou ambulatorial, a fim de agilizar a perícia.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 320230 Nr: 7349-63.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILIO FRANCA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIM VIEIRA CELIO 

FILHO - OAB:MT/3.700

 VISTO

Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 289.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 864740 Nr: 4830-27.2017.811.0003

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIVINO NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CLEBER LINO DA 

SILVA - OAB:16.137/MT, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº FLÁVIO CLEBER LINO DA SILVA, representando a 

empresa CARMED, para que tome ciência que foi expedido ALVARÁ 

JUDICIAL ELETRÔNICO nº 442857-9/2018, em favor da empresa CARMED, 

conforme determinado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 761705 Nr: 14357-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPETROVINA COOP DOS PROD RURAIS DA 

SERRA DA PETR, GILBERTO FLAVIO GOELLNER, GUILHERME AUGUSTIN, 

CELSO GRIESANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA - OAB:MT/9.697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682/B

 PROCESSO Nº 761705

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença de Honorários proposta por RAUL 

ASTUTI DELGADO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

receber o valor apurado na página 323.

O executado concordou expressamente com os cálculos do exequente 

(fls. 325).

Ante a concordância do ESTADO DE MATO GROSSO, HOMOLOGO os 

cálculos de fls. 323, porque aparentemente estão de acordo com a 

sentença.

Em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os documentos 

relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido provimento, para a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito com as retenções 

necessárias.

Apurado o cálculo pelo Departamento competente, expeça-se ofício 

requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar 

a obrigação com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao 

p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).

O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, sexta-feira, 11 de outubro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 426522 Nr: 8667-71.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBIO ROGERIO CARRAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

INDEFIRO o pedido de fls. 69, porque nem na Lei de Execução Fiscal e nem 

NCPC, há norma dizendo que compete ao judiciário intimar os contribuintes 

para regularizarem processo de parcelamento perante a PGE.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros
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 Cod. Proc.: 317179 Nr: 3047-88.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDÚSTRIA DE ÓLEO 

LTDA, KATIA DAS GRACAS DE MACEDO BONFIM, CARLOS NEWTON 

VASCONCELOS BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

INDEFIRO o pedido de fls. 120/v, porque nem na Lei de Execução Fiscal e 

nem NCPC, há norma dizendo que compete ao judiciário intimar os 

contribuintes para regularizarem processo de parcelamento perante a 

PGE.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 726432 Nr: 7366-50.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A (CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP299.951

 VISTO

Intime-se o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 79/81.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 864740 Nr: 4830-27.2017.811.0003

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIVINO NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CLEBER LINO DA 

SILVA - OAB:16.137/MT, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Junte-se no feito a petição que se encontra na secretaria, conforme alerta 

do sistema Apolo.

 Após, concluso.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 864740 Nr: 4830-27.2017.811.0003

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIVINO NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CLEBER LINO DA 

SILVA - OAB:16.137/MT, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 (...) É o relatório.Decido.Analisando os autos, verifica-se que o Município 

de Rondonópolis foi intimado para fornecer o serviço de atenção domiciliar 

– modalidade AD1, no prazo de 05 (cinco) dias, porém deixou de cumprir a 

obrigação.Segundo o relatório de fls. 63/65, elaborado pela Assistente 

Social acerca da visita realizada na casa do exequente, a fisioterapia 

domiciliar foi fornecida cinco vezes e a visita médica apenas duas vezes, 

desde que ele ficou acamado; já o atendimento de nutricionista nunca foi 

fornecido. Assim, percebe-se que apesar da decisão que determinou o 

cumprimento da sentença o requerido não providenciou o fornecimento do 

serviço de atenção domiciliar.Desse modo, como meio de concretizar o 

princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, 

vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é determinar o 

fornecimento do serviço pela rede privada, a ser pago mediante o bloqueio 

de valores, com vistas a possibilitar ao paciente o tratamento 

pleiteado.Intime-se a empresa CARMED CARE RESGATE LTDA-ME para, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dar início a prestação dos serviços, 

conforme orçamento de fls. 07. (...) Desta forma, no mandado de intimação 

da empresa CARMED deverá conter a observação de que a liberação do 

Alvará Judicial estará condicionada à apresentação de notas fiscais com 

o descritivo do quantitativo e o valor unitário de cada medicamento usado, 

bem como de todas as demais despesas, tais como aluguel de 

equipamentos, despesas médicas, exames, transporte e etc. A empresa 

também deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a classificação do 

nível de complexidade do paciente.Constem, ainda, no expediente de 

intimação que os serviços serão pagos mensalmente, após a 

apresentação da nota fiscal e a devida intimação do executado acerca da 

prestação de contas, devendo a empresa CARMED, portanto, apresentar 

a cada fechamento de mês a respectiva nota fiscal, se abstendo de tardar 

tal apresentação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 864740 Nr: 4830-27.2017.811.0003

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIVINO NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CLEBER LINO DA 

SILVA - OAB:16.137/MT, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Visto.

 1. CITE-SE o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, fornecer ao autor o serviço de atenção domiciliar - na modalidade AD 

1, com cuidados de enfermagem e fisioterapia diárias, orientação de 

nutricionista, e visita médica, por meio da equipe de profissionais do 

Programa de Saúde da Família e pelo Centro Especializado em Reabilitação 

- CER, sob pena de bloqueio de valores, conforme consta na petição 

inicial.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000746-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOARES BRITO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EVERTON LUIZ SOARES BRITO (EXECUTADO)

OSVALDO PEREIRA DE BRITO (EXECUTADO)

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1000746-29.2018.8.11.0003 VISTO. OSVALDO PEREIRA 

DE BRITO e ÉVERTON LUIZ SOARES DE BRITO interpuseram exceção de 

pré-executividade na ação de execução promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, aduzindo, em síntese, a) ser indevida a inclusão de 

seus nomes na CDA por não terem participado do processo administrativo 

tributário; b) a ilegalidade e inconstitucionalidade do Regime de Estimativa; 

c) no tocante à NF 375074/337/68/2015, o pagamento antes mesmo da 

propositura da execução fiscal; d d) prescrição no tocante ao crédito 

espelhado na NF 271886/337/68/2011 (Tacin); e) caráter confiscatório da 

multa aplicada em razão do trânsito de mercadoria desacompanhada de 

documento fiscal idôneo (50% do valor da operação). Intimado, o credor 

ofereceu ampla resistência à pretensão do devedor, dizendo, em resumo, 

o seguinte: a) não ser cabível Exceção de Pré-executividade em Execução 
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Fiscal ajuizada contra sócio que figura como responsável na Certidão de 

Dívida Ativa - CDA, pois a demonstração de inexistência de 

responsabilidade do sócio demanda a produção de provas, tendo em vista 

a presunção de legitimidade da CDA; b) não há qualquer ilegalidade ou 

inconstitucionalidade no regime de estimativa; c) inocorrência da 

prescrição, pois “considerando que o crédito mais antigo foi constituído 

definitivamente em 20/02/2013 (termo inicial para a fluência do prazo 

prescricional), a execução fiscal foi ajuizada em 07/02/2018 e despacho 

citatório exarado na mesma data, não se consumou o prazo prescricional 

do crédito tributário”. É o relatório. Decido. DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Estabelece a jurisprudência que: "A exceção de 

pré-executividade, admitida em nosso direito por construção 

doutrinário-jurisprudencial, somente se dá, em princípio, nos casos em que 

o juízo, de ofício, pode conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica 

a propósito da higidez do título executivo" (STJ-4ª Turma, REsp 

157.018-RS, Rel. p/ ac. Min. Sálvio de Figueiredo, j.17.9.98, não 

conheceram, dois votos vencidos, DJU 12.4.99, p.158) ("Código de 

Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", Theotonio Negrão, 31ª 

ed. p.735). No mesmo sentido: "Entretanto, se o título executivo apresenta, 

formalmente, a aparência de liquidez, certeza e exigibilidade, a sua 

descaracterização só poderá ser buscada através de embargos do 

devedor, nunca por simples petição nos autos" (RF 306/208) (Idem, Ibdem, 

p. 663). Encontra-se claro que a matéria levantada pelos sócios (ser 

indevida a inclusão de seus nomes na CDA por não terem participado do 

processo administrativo tributário; a ilegalidade e inconstitucionalidade do 

Regime de Estimativa) não pode ser objeto de exceção de 

pré-executividade, sendo necessária a apresentação de embargos com a 

garantia do juízo como é obrigatório. O caso dos presentes autos, 

refere-se a um processo executório motivado por uma certidão de dívida 

ativa, que goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Como 

bem destacou o exequente: “os excipientes não se desincumbiram de seu 

ônus probatório no sentido de elidir a presunção de certeza e liquidez de 

que goza a Certidão de Dívida Ativa, somente podendo ser afastada 

mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos (art. 204, 

do CTN)”. Não bastasse isto, a CDA apresenta todas as informações 

exigidas pelo artigo 202, incisos I, II, III, IV, V, parágrafo único e artigo 203 

do CTN, sendo certo também que a suposta ilegalidade e 

inconstitucionalidade do Regime de Estimativa não diz respeito a aspectos 

formais do título executivo e não pode ser conhecida de ofício, não se 

mostrando, portanto, adequada a exceção de pré-executividade. Aliás, 

segundo o entendimento do Tribunal de Justiça mato-grossense, ao julgar 

caso idêntico, assentou que não se admite exceção de pré-executividade 

para discutir matérias que demandam ampla produção de provas. 

Vejamos: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - 

INOBSERVÂNCIA DA CONSTITUIÇÂO FORMAL DA CDA - NECESSIDADE 

DE EXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO REJEITADA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A exceção de 

pré-executividade não é cabível nas hipóteses em que há necessidade de 

exame aprofundado de provas, como é o caso em que se alega a 

inobservância da devida constituição da CDA objeto da execução fiscal 

(AI, 110437/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/03/2013, Data da publicação no 

DJE 25/03/2013). DO PAGAMENTO No que se refere ao Aviso de 

Cobrança n. 375074/337/68/2015, verifica-se que os sócios tem inteira 

razão, visto que eles pagaram o débito em 15/01/2018, no valor de R$ 

684,47 (página 56), antes da propositura desta execução, de modo que é 

indevida a sua cobrança por meio da CDA 2017.85.940. DA PRESCRIÇÃO 

Os sócios sustentam a ocorrência da prescrição da Notificação de 

Lançamento da TACIN n° 271.886/337/68.2011. A prescrição da pretensão 

executiva encontra-se disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário 

Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 09 de fevereiro de 

2005: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor”. Distribuída a petição inicial em 07/02/2018, posteriormente ao 

início da vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, 

o que se deu no dia 9 de junho de 2005, deve ser aplicada a redação atual 

do inciso I do artigo 174 do Código Tributário Nacional, de modo que o 

despacho de citação do devedor interrompe o prazo prescricional. “Nos 

termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do 

art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é 

aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a 

citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor 

da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05.” (STJ, Primeira Turma, 

AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 

10/10/2012). No caso em debate, não se vislumbra a ocorrência da 

prescrição da pretensão executiva, porque a constituição definitiva dos 

créditos tributários ocorreu em 24/02/2014 (fls. 09), e a inicial foi 

despachada em 07/02/2018 (fls. 10), data em que ocorreu a interrupção 

da prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN. 

MULTA CONFISCATÓRIA No que concerne à multa aplicada (50%), não há 

na aplicação do dito percentual caráter confiscatório, uma vez que não 

viola os princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, servindo como 

penalidade ao contribuinte inadimplente. Aliás, é totalmente inviável o 

acolhimento da alegação de que a multa em cobrança tem caráter 

confiscatório, visto que os executados não demonstraram as razões 

pelas quais entende que há abusividade. DA CONEXÃO Os executados 

pleiteiam o reconhecimento da conexão entre esta execução fiscal e o 

Processo n.º 1004699-81.2018.8.11.0041, que tramita na Comarca de 

Cuiabá. Entendo que esse pedido encontra-se prejudicado, uma vez que o 

Processo n.º 1004699-81.2018.8.11.0041 já tramita perante esta 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, em decorrência de 

decisão proferida naqueles autos no id n.º 13119991. Com essas 

considerações, ACOLHO parcialmente o pedido formulado na exceção de 

pré-executividade proposta por OSVALDO PEREIRA DE BRITO e ÉVERTON 

LUIZ SOARES DE BRITO, o que faço apenas para reconhecer o 

pagamento do crédito cobrado por meio do Aviso de Cobrança n. 

375074/337/68/2015. 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). Intime-se a exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar novo demonstrativo de débito, 

excluindo o crédito cobrado por meio do Aviso de Cobrança n. 

375074/337/68/2015. Apresentado o novo demonstrativo do débito, ficará 

suspensa esta execução fiscal. Adoto essa medida, em razão da decisão 

lançada no Recurso de Agravo de Inst rumento n º 

1008072-4.9.2018.11.000, proferida em 24/07/2018, pelo Desembargador 

MÁRCIO VIDAL, suspendendo a exigibilidade do crédito discutido na Ação 

Anulatória proposta por SOARES BRITO & CIA LTDA, motivo pelo qual 

determino a suspensão do andamento desta execução fiscal até o 

julgamento final do mérito do mencionado recurso. Cumpra-se. 

Rondonópolis, segunda-feira, 15 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006247-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. Intimado, o exequente não se manifestou 

sobre o valor depositado nos autos. É certo que somente a quitação da 

dívida, a transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a 

extinção à execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O 

EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a execução fiscal. Transfira o valor depositado nos autos 

para a conta do exequente, mediante alvará. Após, intime-se o(a) 

executado(a) para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), efetuar o 

pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme 

art. 1º e 2º do Provimento 40/2014-CGJ. Quitadas as custas, 

providencie-se o cancelamento do arresto ou penhora. Não sendo 

efetuado o pagamento das custas, adotem-se as providências 

recomendadas nos Provimentos n.ºs 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 
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Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. Tudo cumprido, arquivem-se os autos. P. 

R. I. C. Rondonópolis, 12/10/2018 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003177-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA ROSMANINHO (REQUERENTE)

SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIO MACHADO MIRANDA (REQUERENTE)

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

GILSON CIPRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003177-70.2017.8.11.0003 VISTO. GILSON CIPRIANO DA 

SILVA, EDILSON DA SILVA, RÔMULO CÂNDIDO DE CARVALHO, MARCOS 

ANTÔNIO PEREIRA SIQUEIRA, FLÁVIO MACHADO MIRANDA, e SERGIO 

TADEU GENEROSO DA SILVA opõem embargos de declaração quanto à 

decisão de saneamento e organização do processo, onde foi fixado como 

valor da causa a importância de R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e 

oito mil reais), e estabelecido que os honorários periciais serão rateados 

entre a parte autora e o Município de Rondonópolis, já que a perícia foi 

requerida por ambas as partes, nos termos do artigo 95 do CPC. Segundo 

os embargantes, “NÃO é sob o valor do vencimento total dos Embargantes 

(R$ 9.000,00), QUE SERVE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Mas pelo “VENCIMENTO INICIAL DA 

CARREIRA DO PROFISSIONAL”. “Portanto, o valor da causa segundo 

critérios estabelecidos pela decisão embargada é de R$ 352.440,00 

(trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais).” Dizem, 

ainda, que “A luz da IMPUGNAÇÃO EXPLICITA DO LAUDO PERICIAL e do 

pedido de produção de prova neste sentido, o ônus de arcar com o custo 

da produção da prova pericial é do Empregador/Embargado, e não dos 

Empregados/Embargantes”. Conheço do recurso, eis que presentes os 

pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, 

modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam 

os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o 

julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na 

verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições 

é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso em debate, sequer os 

embargantes indicaram qual seria a obscuridade, contradição ou omissão 

existente na decisão de saneamento do processo, nos termos do artigo 

1.022 do CPC. Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos 

expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, 

não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria 

objeto da lide. Com essas considerações, nego provimento aos embargos 

de declaração apresentados por GILSON CIPRIANO DA SILVA, EDILSON 

DA SILVA, RÔMULO CÂNDIDO DE CARVALHO, MARCOS ANTÔNIO 

PEREIRA SIQUEIRA, FLÁVIO MACHADO MIRANDA, e SERGIO TADEU 

GENEROSO DA SILVA. De outra parte, determino, pela última vez, que os 

autores promovam o recolhimento da custas correspondentes, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Providencie-se a alteração do valor da 

causa na página da identificação do processo. Os autores deverão, ainda, 

depositarem em juízo a metade do valor dos honorários periciais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cientes de que o ônus da prova lhes compete e que 

se não for depositado os honorários, o processo prosseguirá sem a 

produção da prova pericial. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

sexta-feira, 12 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005124-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES (ADVOGADO(A))

MARCIO DE ALMEIDA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Vistos etc., Na espécie, verifico que a controvérsia diz respeito à alegada 

incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua decorrência de 

acidente de trabalho, constatação que apenas é possível por meio da 

realização de perícia médica especializada, razão pela qual, na espécie, a 

produção da prova pericial se afigura indispensável. Com efeito, o CNJ 

editou a Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada pelo 

Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e 

Ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social que dispõe sobre 

ações judiciais que envolvam a concessão de benefício previdenciário. 

Nos termos do art. 1º da referida recomendação “ao despacharem a 

inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a 

realização de prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e 

ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às 

partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes 

técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para o ato;”. Para 

o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deva ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. Cite-se o INSS para que tome conhecimento da 

presente demanda e comunique da perícia médica designada, bem como 

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. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por se tratar de ação que tem por objeto o 

restabelecimento de auxílio previdenciário em decorrência de acidente de 

trabalho. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça no 

dia 14.11.2018, às 15h15min, na sala de reuniões da Diretoria do Fórum, 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). Dê-se ciência à empresa Forense Lab do encargo para o 

qual está incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a fim de indicar o médico responsável pela realização da 

perícia médica. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados 

pelas partes ao perito. Destaco que a perícia médica deverá ser realizada 

com ou sem a antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja 

efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em favor da 

empresa Forense Lab. Cumpre ressaltar que eventuais pedidos de tutela 

de urgência serão apreciados após a perícia médica. O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada 

para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, intime-se o 

Requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 

183/NCPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para sentença. Às providências. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004037-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LOURENCO GOMES (AUTOR(A))

PATRICIA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EDENICIO AVELINO SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 14.11.2018, às 15h45min, na 

sala de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência 

à empresa Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo 

se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004187-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES (REQUERENTE)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 14.11.2018, às 16:00hna sala 

de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência 

à empresa Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo 

se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009198-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. C. D. A. (AUTOR(A))

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BASILIO DE ARAUJO OAB - 264.335.048-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1009198-28.2018.8.11.0003. AUTOR(A): LAYANY ASCHYLLEY COSTA 

DE ARAUJO REPRESENTANTE: ANTONIO BASILIO DE ARAUJO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – PENSÃO POR MORTE” movida por LAYANY 

ASCHYLLEY COSTA DE ARAÚJO, representada por seu genitor, em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, sustentando como causa de pedir: 

“Trata-se de ação de concessão de benefício de pensão por morte, em 

razão do falecimento da Sra. Lucimeire de Oliveira Castro, matrícula nº 

2273819901, lotada na EE. Profª Elizabeth de Freitas Magalhães, Município 

de Rondonópolis/MT, em 20/12/2013, de insuficiência respiratória, 

metástase óssea, metástase bexiga, câncer de colo de útero avançado, 

deixando, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, como sua legítima herdeira a 

Requerente que aviou o requerimento administrativo em 2015, protocolo nº 

221015/2015. Contudo, o processo administrativo arquivou-se por suposta 

falta de documentação o que, como podemos observar, não foi verdade, 

não restando alternativa, senão socorrer-se do judiciário para valer seu 

direito à pensão por morte de sua genitora”. Partindo de tais premissas, 

requer a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: “para 

que o Estado de Mato Grosso cumpra sua obrigação, sob pena de multa 

diária fixada com base na necessidade da autora” Decido. Em se tratando 

de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além 

disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor 

do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo. Em análise aos elementos 
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e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se 

apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária. No caso, não há 

que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de 

imediato a probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte autora, e a pretensão não 

foi apreciada pela administração diante da não apresentação de 

documentos exigidos em mais de uma oportunidade. Com efeito, essas 

circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, 

restando prudente o aguardo da formação do contraditório. Além disso, é 

certo que a parte autora não expõe e não demonstra qual o perigo de 

dano suportará caso a tutela seja concedida ao final. Aliás, considerando 

o lapso temporal entre a data do arquivamento do processo administrativo 

(25.01.2017) e a data da propositura da presente demanda (08.10.2018), 

verifica-se a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência 

requerido. Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo legal, bem como, para que informe se tem interesse na 

designação de audiência conciliatória. Com a defesa, vistas ao requerente 

para impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007678-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA (ADVOGADO(A))

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc., Na espécie, verifico que houve a oposição de embargos à 

execução fiscal de nº 1005305-97.2016.8.11.0003, efetuando a parte 

executada a garantia do juízo no valor da CDA, qual seja, R$ 3.447,36 

(três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos). 

Entretanto, é certo que o art. 16 da Lei nº 6830/80 estabelece que não são 

admissíveis os embargos do executado antes de garantida a execução. 

Com efeito, se sobre o valor executado houve a fixação de honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) no despacho inicial, deve a parte 

embargante garantir também os honorários fixados. Nesse sentido, é 

inclusive o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. 

NECESSIDADE DE REFORÇO, PARA INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DESPACHO QUE RECEBEU A PETIÇÃO 

INICIAL. LEGALIDADE. 1. Controverte-se a respeito de acórdão que deu 

provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão do juízo de 

primeiro grau, que determinava o reforço da penhora, para incluir, na carta 

de fiança bancária, os valores relativos aos honorários advocatícios 

fixados no despacho que recebeu a petição inicial da Execução Fiscal. 2. 

Em redação literal, os arts. 8º e 9º da Lei 6.830/1980 preveem que a 

garantia deve abranger o principal, a multa e os juros de mora e os demais 

encargos da CDA. 3. Nas hipóteses em que o encargo legal envolve os 

honorários advocatícios (e.g., Decreto-Lei 1.025/1969) não haveria 

dúvida. No caso concreto, porém, a Execução Fiscal foi ajuizada 

originalmente pelo INSS, circunstância em que os honorários não constam 

da CDA, dependendo do arbitramento judicial. 4. O Código de Processo 

Civil é aplicável subsidiariamente à Lei 6.830/1980 (conforme reconhecido 

em seu art. 1º). 5. Mediante interpretação sistemática e histórica, aliada ao 

propósito de assegurar maior agilidade na tramitação das Execuções 

Fiscais, é legítimo concluir que o disposto no art. 659 do CPC (segundo o 

qual a penhora deve compreender o principal atualizado, os juros, as 

custas e os honorários advocatícios), deve ser aplicado no âmbito das 

Execuções processadas no rito da LEF, de modo que a garantia judicial 

nelas prestada deve abranger os honorários advocatícios. 6. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp: 1409688 SP 2013/0336707-5, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/02/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2014) Assim, intime-se 

a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

reforço da segurança do juízo nos autos da execução fiscal. Caso não 

haja a garantia do juízo, postergo a análise dos embargos à execução até 

que haja no executivo fiscal reforço suficiente para a satisfação do 

débito. Decorrido o prazo, com a manifestação, voltem os autos 

conclusos. Em caso de inércia, certifique-se no executivo fiscal a 

determinação nessa decisão para a postergação da análise dos embargos 

à execução e o prosseguimento da execução fiscal, sem a liberação do 

valor depositado, intimando-se a exequente para indicar bens passíveis de 

penhora. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009467-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN (ADVOGADO(A))

IVANI MARIA DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL 

Tendo em vista o teor da deliberação que se juntará nos autos a seguir 

(número único/CIA: 0718942-23.2018.8.11.0003), nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono estes autos 

com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo recolher o valor da diligência 

do oficial de justiça. RONDONÓPOLIS, 11 de outubro de 2018. LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009468-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN (ADVOGADO(A))

REMILCE ALVES DE FARIA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL 

Tendo em vista o teor da deliberação que se juntará nos autos a seguir 

(número único/CIA: 0718942-23.2018.8.11.0003), nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono estes autos 

com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo recolher o valor da diligência 

do oficial de justiça. RONDONÓPOLIS, 11 de outubro de 2018. LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001226-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SILVA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1001226-07.2018.8.11.0003. AUTOR(A): MIRIAN SILVA LOPES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., 

A) De início, esclareço que não há valores disponíveis para pagamento do 

serviço home care, uma vez que o valor bloqueado – Id. 13104696 – era 

apenas para o período de três meses, devendo a parte autora, após o 

referido período, ser submetida a nova avaliação médica para averiguação 

da necessidade da manutenção da tutela deferida liminarmente. Assim, 

considerando o lapso temporal do último relatório médico realizado e diante 

do que dispõe o artigo 11 do Provimento 02/2015 CGJ, determino que o 

Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis, com endereço na Av. 

Sotero da Silva nº. 587, Vila Aurora, fone 3422-4554, realize, por meio do 

Médico Supervisor, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda visita na 

residência da paciente e informe por meio de relatório minucioso se Mirian 

Silva Lopes, necessita do Serviço de Assistência Domiciliar Multidisciplinar 

– “Home Care” ou a real necessidade que o caso requer. Com a juntada do 
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relatório médico realizado pelo Escritório Regional de Saúde, 

manifestem-se as partes no prazo de 10 (dez) dias. B) Considerando que 

a empresa Carmed apresentou relatório médico e a nota fiscal do serviço 

prestado nos meses de julho, agosto e setembro de 2018, DETERMINO que 

se proceda ao bloqueio, via Bacen-Jud, do valor de R$ 58.485,04 

(cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro 

centavos) da conta do Estado de Mato Grosso, recaindo 

preferencialmente no CNPJ: 03.507.415/0001-44, agência n. 3834-2, conta 

corrente n. 1042676-0 ou Conta única do Tesouro do Estado n. 

1010100-4, a ser utilizado exclusivamente para custear o saldo 

remanescente de julho e o serviço prestado nos meses de agosto e 

setembro de 2018. Caso não ocorra objeção do Réu em relação a 

prestação de conta do período acima mencionado, expeça-se alvará em 

favor da empresa Carmed, devendo ser adotado o procedimento disposto 

no Provimento nº 68 do Conselho Nacional de Justiça. Cumpre ressaltar 

que em relação ao saldo remanescente do mês de julho, após a 

vinculação dos valores, desde já autorizo a expedição de alvará, uma vez 

que já foi adotado o procedimento disposto no Provimento nº 68 do 

Conselho Nacional de Justiça, bem como já houve pagamento parcial da 

nota fiscal. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005890-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA 

(ADVOGADO(A))

MARIA JANICLEIDE SANTOS DA SILVA SOUSA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005890-81.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: MARIA JANICLEIDE SANTOS 

DA SILVA SOUSA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, SENHOR JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE 

ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) Vistos etc., Intime-se o Impetrado para 

que se cumpra a decisão do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

proferida liminarmente nos autos do Agravo de Instrumento nº 

1009924-11.2018.8.11.000 – Id. 15314965 -. Após, retornem-se os autos 

conclusos para senteça. Às providências necessárias. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008924-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERENTE)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY ALEXANDRE MATTOS PIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008924-64.2018.8.11.0003. REQUERENTE: SANEAR-SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS REQUERIDO: WESLEY 

ALEXANDRE MATTOS PIRES Vistos etc., No que tange ao procedimento, é 

certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, este juízo não conta com conciliadores e 

mediadores para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. 

Assim, por ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III e 183/NCPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do 

referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. Após, conclusos para sentença ou saneamento e 

organização do processo. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 404671 Nr: 415-16.2008.811.0003

 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: PURCINA ADRIANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, GYANCARLOS PAGLYNEARE CABELHO, CLEBER 

DOS SANTOS SOUZA, HENDER ULISSES DA SILVA, WILQUERSON 

FELIZARDO SANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17.573/MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/MT, HELIO 

PASSADORE - OAB:3008-A, PROCURADOR - GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, STALYN PANIAGO 

PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 De toda forma, com o advento do artigo 1.010, § 3º do Código de 

Processo Civil, interposta a apelação, após as contrarrazões, os autos 

serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independente de juízo de 

admissibilidade.Assim, intimem-se os réus para, querendo, apresentarem 

as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte autora, no 

prazo legal.Após, encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para juízo de admissibilidade do recurso de apelação interposto pela parte 

autora (fls. 1.675/1.698) pelo sistema PEA, sem recolhimento da taxa de 

materialização.Int. Rondonópolis, 10 de outubro de 2018. Edson Dias 

ReisJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441976 Nr: 10645-49.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO LOPES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADALBERTO LOPES 

DE SOUSA, para devolução dos autos nº 10645-49.2010.811.0003, 

Protocolo 441976, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 100691 Nr: 12613-03.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade. Deixo 

de condenar em honorários por não ter sido acolhida a exceção 

oferecida.Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito. 

Intimem-se.Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003787-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAICO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULO RICARDO PACHECO (EXECUTADO)

JULIO CESAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 498 de 728



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1003787-04.2018.8.11.0003 Valor da causa: $37,315.20 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

LÍBANO, 2.258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-196 POLO PASSIVO: Nome: MOSAICO EMPREENDIMENTOS 

LTDA - ME Nome: PAULO RICARDO PACHECO Endereço: Local incerto e 

não sabido Nome: JULIO CESAR DE OLIVEIRA Endereço: Local incerto e 

não sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO POR EDITAL DO POLO 

PASSIVO, PAULO RICARDO PACHECO e JULIO CESAR DE OLIVEIRA, 

ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento, para que no prazo 

de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa 

de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, 

acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. DECISÃO: “I – 

Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 cinco dias 

(Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução nomeando, inclusive, 

bens a penhora, observada a ordem prevista no artigo 9° da mesma lei. II – 

Caso não pague a dívida, nem garanta a execução, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito. III – 

Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 

da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para pronto pagamento, fixo os 

honorários em 10% do valor da causa. V – Em sendo frustrada a citação 

por carta, expeça-se o devido mandado de citação pessoal, intimando-se 

a Fazenda para recolhimento da diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o 

prazo de 30 dias e sem o recolhimento da diligência para citação, pela 

Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de 

extinção, art. 487, III do CPC, promover o pagamento do valor da diligência. 

VII – Sendo frustrada a citação pessoal, remetam-se os autos ao 

exequente para, em 05 dias, sob pena de extinção por ausência de 

procedibilidade (dada a não triangularização da lide), apresentar endereço 

atual e correto do devedor; oportunidade em que poderá requerer a 

citação por oficial de justiça, momento em que deverá promover o depósito 

da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os 

itens VI ou VII, voltem-me para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: 

$37,315.20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução 

é de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da 

parte, ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após 

a entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo 

para oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, 

contados do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária 

ou da intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 11 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003787-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAICO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULO RICARDO PACHECO (EXECUTADO)

JULIO CESAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1003787-04.2018.8.11.0003 Valor da causa: $37,315.20 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

LÍBANO, 2.258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-196 POLO PASSIVO: Nome: MOSAICO EMPREENDIMENTOS 

LTDA - ME Nome: PAULO RICARDO PACHECO Endereço: Local incerto e 

não sabido Nome: JULIO CESAR DE OLIVEIRA Endereço: Local incerto e 

não sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO POR EDITAL DO POLO 

PASSIVO, PAULO RICARDO PACHECO e JULIO CESAR DE OLIVEIRA, 

ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento, para que no prazo 

de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa 

de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, 

acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. DECISÃO: “I – 

Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 cinco dias 

(Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução nomeando, inclusive, 

bens a penhora, observada a ordem prevista no artigo 9° da mesma lei. II – 

Caso não pague a dívida, nem garanta a execução, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito. III – 

Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 

da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para pronto pagamento, fixo os 

honorários em 10% do valor da causa. V – Em sendo frustrada a citação 

por carta, expeça-se o devido mandado de citação pessoal, intimando-se 

a Fazenda para recolhimento da diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o 

prazo de 30 dias e sem o recolhimento da diligência para citação, pela 

Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de 

extinção, art. 487, III do CPC, promover o pagamento do valor da diligência. 

VII – Sendo frustrada a citação pessoal, remetam-se os autos ao 

exequente para, em 05 dias, sob pena de extinção por ausência de 

procedibilidade (dada a não triangularização da lide), apresentar endereço 

atual e correto do devedor; oportunidade em que poderá requerer a 

citação por oficial de justiça, momento em que deverá promover o depósito 

da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os 

itens VI ou VII, voltem-me para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: 

$37,315.20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução 

é de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da 

parte, ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após 

a entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo 

para oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, 
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contados do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária 

ou da intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 11 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002174-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, devidamente qualificado e 

representado nos autos, propõe execução fiscal em face de RK 

COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – ME, igualmente 

qualificada, pleiteando, dentre outros, a citação do devedor para 

pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora de seus bens. 

Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em 

razão da quitação do débito – id. 15741703. É o relatório. Fundamento e 

decido. Na espécie, a Fazenda Pública a penhora on-line, pelo sistema 

BACENJUD, em contas bancárias do executado até o montante que 

satisfizesse o valor do débito – id.. 14152420. Frente ao bloqueio, o 

bloqueio no sistema BACENJUD foi realizado em 03/10/2018, conforme 

protocolo de resposta. Posteriormente a isso, em 04/10/2018, a Fazenda 

exequente pugnou pela extinção em razão da quitação do débito. Com 

efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação. No caso, 

resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, ante o 

reconhecimento expresso e incontroverso pela credora. Ante o exposto, 

julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com fundamento no art. 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Determino, desde já, o 

desbloqueio dos valores penhorados via BACENJUD. Sem honorários. 

Custas pelo executado. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 652199 Nr: 1787-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISON DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo a apelação do réu Welison de Souza Santos de fl. 283, ante a 

certificação de sua tempestiva de fl. 284, em seus legais efeitos.

II – Intime-se o causídico constituído pelo acusado para, no prazo de 08 

(oito) dias, apresentar as razões recursais.

III – Dê-se vista ao Ministério Público para, no prazo, de 08 (oito) dias, 

apresentar contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 638883 Nr: 642-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL FERREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Intimação do advogado de defesa para se manifestar na fase do Art. 422 

do CPP no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 622468 Nr: 5508-58.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado Adriano Lemes 

da Silva, pelas práticas, em tese dos artigos 121, caput, c/c artigo 14, 

inciso II do Código Penal, ocorrido em 29 de julho de 2014. A denúncia foi 

recebida em 15 de agosto de 2014, fls. 66/68, em seguida, por meio da 

Defensoria Pública, foi apresentado a sua resposta à acusação, fl. 82. 

Outrossim, foram redesignadas as audiências, fls. 93 e 96, e 

posteriormente foi homologado as desistências das inquirições das 

testemunhas José Gonçalves do Nascimento e Mauro Cruz de Souza, fl. 

106v. Por fim, as partes desistiram da oitiva da vítima Maurino Correa, fls. 

107 e 108.

Diante do exposto,

 Decido:

I – Ante as manifestações das partes, fls. 107 e 108, homologo a 

desistência da oitiva da vítima Maurino Correa de Alcântara, para que 

surtam seus efeitos legais.

II – Redesigno a audiência para o dia 21 de novembro de 2018, às 

13h20min, para a realização do interrogatório.

 II – Intime-se o réu.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306116 Nr: 3033-13.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VONIVALDO SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VONIVALDO SILVA DO NASCIMENTO, 

Cpf: 01559233150, Rg: 1762546-7, Filiação: Francisco Antonio Silva do 

Nascimento e Maria Aux. do Nascimento, data de nascimento: 04/01/1984, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, desempregado, 

Telefone (66)99998-4884. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Réu da sentneça proferida em sede de julgamento 

perante o Tribunal Popular do Júri, abaixo transcrita na integralidade.

Despacho/Decisão: 1. Relatório. O Ministério Público ofereceu denúncia 

contra Vonivaldo Silva do Nascimento, dando-o como incurso nas 

sanções penais previstas no artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), do 

Código Penal. Alegando que, no dia 07 de agosto de 2006, por volta das 

18:37, em via pública, mais precisamente à Rua 18, Quadra 08, Bairro 

Jardim Ana Carla II, nesta urbe, o denunciado munido de uma arma de fogo 

tipo espingarda, efetuou um disparo contra a vítima Anderson Sebastião 

Pedroso, causando-lhe ferimentos que foram causa determinante de sua 

morte, consoante laudo de necrópsia, fls.25/28. Consta em denúncia que 

os fatos ocorreram em decorrência do não pagamento de uma dívida de 

R$ 200,00 (duzentos reais), originada pela suposta venda de uma arma de 

fogo que o réu teria vendido para vítima. No dia do crime o acusado foi à 

casa do ofendido para cobrar-lhe, ocasião em que começaram a discutir e 

a vítima tentou agredir o réu, não obtendo êxito, pois este fugiu. Nesta 

oportunidade o acusado, ao se desvencilhar da vítima, foi até um matagal, 

que ficava próximo ao local do fato montou uma espingarda que carregava 

na bolsa e retornou para se encontrar com o falecido, que estava em 

frente a sua casa; momento em que, ao avistá-lo, o réu com apenas um 

disparo matou Anderson, deixando o local em seguida. Porém, 

posteriormente apresentou-se à autoridade policial dizendo ser o autor do 

delito, fl. 21/24. A denúncia foi recebida, fl.68. O Ministério Público 

requereu a citação via edital do acusado, tendo em vista sua não 

localização para ser citado pessoalmente, da mesma maneira requereu a 

decretação de sua prisão preventiva, fl. 76. O pedido foi deferido, nesta 

ocasião houve a confirmação quanto ao recebimento da denúncia e 

decretou-se a prisão preventiva, fl. 82. Com o cumprimento do mandado 

de prisão o réu foi devidamente citado, fls. 83/84. Em seguida apresentou 

pedido de revogação da prisão preventiva, fls. 88/97. O Parquet 

manifestou-se pela manutenção da segregação cautelar, fls. 107/111. 

Sendo que, não houve manifestação do juízo a respeito do pleito de 

revogação de prisão formulado pela defesa. Na fase instrutória foram 

inquiridas apenas as testemunhas. Neste ato Ministério Público requereu 

carga dos autos para localização da testemunha Hélio Patrício de Oliveira. 

Com vista dos autos, o agente ministerial requereu a expedição de carta 

precatória para oitiva de referida testemunha, todavia a inquirição restou 

prejudicada em razão da não localização da testemunha. Dada ciência de 

tal fato ao Ministério Público, este apresentou memoriais indevidamente, 

fls. 136/146. Na sequencia, em razão da ausência de defensor público 

atuante nesta comarca, nomeou-se advogado dativo para exercer a 

defesa do acusado, que de pronto requereu a devolução do prazo para 

apresentação da resposta a acusação, fl. 150. O Parquet manifestou-se 

favorável, fl. 151. O pedido foi deferido, a defesa apresentou resposta 

acusação, na qual requereu a nulidade das audiências outrora realizada, 

fls. 153/156. Em seguida a defesa intentou novo pedido de revogação da 

prisão preventiva, fls. 157/162. A acusação pugnou pelo indeferimento, 

fls. 163/167. A defesa teve seus pedidos deferidos parcialmente, no que 

tange a concessão de liberdade do réu, mantendo-se os atos 

anteriormente praticados. Deu-se nova data para continuidade da 

instrução processual, fls. 168/172. Em data aprazada para audiência retro, 

a defesa postulou pelo retorno da missiva expedida para inquirição da 

testemunha Hélio, para posteriormente proceder com o interrogatório do 

acusado, o que foi acolhido pelo juízo, fl. 181. O réu informou novo 

endereço na comarca de Tangara da Serra, fl. 187. Após constado o óbito 

da testemunha Hélio, o Parquet desistiu de sua inquirição, fl. 196, razão 

qual foi expedida missiva para interrogatório do acusado, não sendo este 

localizado, fl. 208. Diante disso, foi declarada a sua revelia, dando por 

encerrada a instrução processual, fl. 211. Em suas derradeiras alegações 

o Ministério Público apresentou memoriais finais pugnando pela pronúncia 

do acusado, fls. 212 a 218, de igual modo à defesa, fls. 219/220. O Juízo 

das 3 ° Vara Criminal prolatou sentença de pronúncia, qual acolheu 

integralmente a denúncia, fls. 221 a 224. Não houve interposição de 

recurso pelas partes a r. sentença, fazendo coisa julgada, fl. 228. Na fase 

do art. 422 do CPP, o Parquet postulou pela oitiva das testemunhas em 

plenário, fl. 231/232, igualmente a defesa, fl. 235. Designou-se sessão 

plenária, a qual não foi realizada em virtude de readequações a pauta. O 

Ministério Público acostou aos autos novos pedido de prisão preventiva. O 

pedido foi indeferido, momento em que foi designou-se a presente data 

para realização da sessão plenária. É o relato. 2. Fundamentação. O 

Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de 

votação sigilosa, afirmou por maioria, a autoria e materialidade das lesões 

corporais produzidas na vítima Vonivaldo Silva do Nascimento. 

Reconheceram ainda que o réu agiu com animus necandi e praticando o 

fato por motivo fútil. 3. Dispositivo. Assim, obediente à soberana decisão 

do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR a Vonivaldo 

Silva do Nascimento, brasileiro, convivente, desempregado, em local 

incerto e não sabido, pela pratica de homicídio qualificado por motivo fútil, 

art. 121, §2º, II do Código Penal. Em atenção ao princípio constitucional de 

individualização da pena, passo a dosá-la. 3.1. Dosimetria da pena. A 

culpabilidade do acusado deve ser reprimida, pois adotou uma postura 

incompatível aos ditames da Justiça, pois concluiu que lhe era devido, por 

seus próprios meios, realizar justiça pelas próprias mãos, montando-se em 

rancor e raiva, armando-se para efetuar a cobrança de uma dívida, assim, 

assumindo a responsabilidade dos fatos. Entendo que os antecedentes 

criminais não podem ser considerados no momento de dosar a pena e 

assim o faço como forma de respeitar o princípio constitucional da 

presunção de inocência. Os elementos de conduta social e personalidade 

do acusado denotam que o mesmo tem personalidade voltada ao 

cometimento de crimes violentos, posto que responde a várias ações 

penais e possui condenação. Por outro lado, o mesmo demonstra 

desapego às condutas penais, tanto que sempre que lhe é possível 

forage, mudando-se constantemente de cidades ao ponto de, só nesta 

ação penal, frustrar o andamento por três vezes. Neste momento, o réu 

tem mandados de prisão em aberto por outras lides, inclusive por 

condenação transitada em julgado. Às circunstâncias do crime são 

normais ao delito. Os motivos do delito são per si reprováveis, todavia 

restou reconhecido pelos jurados como fútil, o que faz qualificar a pena. O 

delito deixou conseqüências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida 

humana, semeando dor injusta e descabida a todos os seus familiares e 

queridos, todavia tal resultado é necessário ao tipo penal. Por outro lado, 

não se pode desconhecer a pouca idade da vítima e todo a vida e futuro 

que teria, mas que foram abruptamente cessados por motivos egoísticos 

do réu. Temos ainda que o crime, mesmo ocorrido há mais de 10 anos, 

ainda traz dor a mãe da vítima, conforme relatado em plenário, e que em 

decorrência do fato, ela passou a ter problemas mentais. Entendo que a 

vítima não contribuiu conduta maléfica do agente. Desta forma, fixo a 

pena-base do condenado em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão. Inexistem atenuantes ou agravantes, posto que não reconheço 

da confissão, vez que o réu criou uma falsa versão de legítima defesa 

para justificar sua conduta. Inexistindo causas especiais de aumento ou 

diminuição da pena, torno-a definitiva em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão. 3.2. Do regime de pena. Conforme preceitua o art. 33, 

§ 2o, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado. Neste sentir, fixo o 

regime fechado para o cumprimento de pena. 3.3. Decretação da prisão 

preventiva. Tendo os Srs. Jurados reconhecido a materialidade delitiva, em 

decisão fática que não pode ser questionada, segundo preceito 

constitucional, somando-se ao fato do condenado ter foragido por duas 

vezes nesta ação penal, estar com mandados de prisão em aberto e 

somando-se ao fato de ter progredido na escalada criminosa, vez que os 

seus antecedentes indicam que o mesmo cometeu vários delitos após este 

fato, entendo que é necessário demonstrar rigidez ao acusado. Por tais 

motivos, decreto sua prisão processual. 3.4. Disposições gerais. Nego ao 

acusado o direito de apelar em liberdade. Expeça-se o devido mandado de 

prisão. Após o trânsito em julgado desta decisão, suspendo os direitos 

políticos do condenado, em conformidade ao art. 15, III da Constituição 

Federal. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral. 

Deixo de condenar o réu ao pagamento de eventuais custas e despesas 

judiciais, pois assistido pela Defensoria Pública. Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. 

Observem-se as demais orientações da Corregedoria-Geral de Justiça, 

pertinentes a esta condenação. Publicada no Tribunal Popular do Júri da 

Comarca de Rondonópolis/MT, às dezesseis (16) horas, no décimo oitavo 

dia do mês de setembro de 2018, saindo as partes intimadas para efeitos 

recursais. Registre-se, oportunamente. Intime-se o réu via edital, pois revel 

e em local incerto e não sabido.

 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, 
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digitei.

Rondonópolis, 10 de outubro de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 623743 Nr: 6487-20.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CASSIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CASSIANO DA SILVA, Cpf: 

03400440124, Rg: 15400174, Filiação: Cleide da Silva Correa, data de 

nascimento: 20/03/1991, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), operador de logística, Telefone (66) 9641-9882. 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: Que no dia 07/09/2014 na Vila Aurora, nesta cidade, 

conduzia veiculo automotor sob influência de álcool.

Despacho: Ação Penal nº 6487-20.2014.811.0064 ( Cód. 623743 )Réu: 

Paulo Cassiano da Silva. Vistos.Recebo a denúncia, pois está de acordo 

com o que preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal, além de não 

vislumbrar nenhuma das hipóteses de rejeição elencada no art. 395 do 

mesmo diploma legal.Determino a citação do(s) acusado(s) para 

apresentar(em) resposta no prazo de 10 ( Dez ) dias. Não localizado(s) 

para a citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa ( 

art. 362 do CPP ), fica desde já ordenada a citação por edital ( art. 363, § 

1º, CPP e itens 7.5.4 e ss./7.35.9 e ss. CNGC/Foro Judicial ). O oficial de 

justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação do(s) 

réu(s), deve mencionar se este(s) informou(aram) se pretende(m) ou não 

constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que possível, os 

motivos pelos quais não tenciona(m) contratar defensor ( item 7.5.1.5, 

CNGC/Foro Judicial ).Cumpram-se itens 7.5.1, 7.5.1.4, 7.16.1 da 

CNGC/Foro Judicial.Rondonópolis, 16 de dezembro de 2015. Wladymir Perri 

- 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, Karoline Di Paula Pistori, 

digitei.

Rondonópolis, 18 de abril de 2017

Solange Rockenbach Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 325238 Nr: 3322-38.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ERNESTO PEREIRA, LEANDRO 

VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:15.261/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO ERNESTO PEREIRA, Cpf: 

03601456982, Rg: 7149217, Filiação: Osvaldo Rodolfo Pereira e Aurelina 

Aparecida Pereira, data de nascimento: 09/07/1979, brasileiro(a), natural 

de Cambara-PR, casado(a), gerente de transporte. 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: QUE NA DATA DE 06/05/2009, QUE A MOTO DE 

GEANDRO VEIO A COLIDIR COM O VEICULO DIRIGIDO POE MARCELO 

ERNESTO PEREIRA, SENDO QUE APÓS O ACIDENTE FOI CONSTATADO 

QUE ESTAVA DIRIGINDO SOB INFLUENCIA DE ALCOOL.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia, pois está de acordo com o que 

preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal, além de não vislumbrar 

nenhuma das hipóteses de rejeição elencada no art. 395 do mesmo 

diploma legal.Determino a citação do(s) acusado(s) para apresentar(em) 

resposta no prazo de 10 (dez) dias. Não localizado(s) para a citação 

pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa ( art. 362 do CPP ), 

fica desde já ordenada a citação por edital ( art. 363, § 1º, CPP e itens 

7.5.4 e ss./7.35.9 e ss. CNGC/Foro Judicial ). O oficial de justiça, ao lavrar 

a certidão, além de certificar sobre a citação do(s) réu(s), deve mencionar 

se este(s) informou(aram) se pretende(m) ou não constituir advogado, e, 

em caso negativo, sempre que possível, os motivos pelos quais não 

tenciona(m) contratar defensor ( item 7.5.1.5, CNGC/Foro Judicial ).Defiro 

as diligências solicitadas pelo Ministério Público à fl. 154. Cumpram-se 

itens 7.5.1, 7.5.1.4, 7.16.1 da CNGC/Foro Judicial.Por fim, após, cumpridas 

todas as determinações, dê-se vista ao ilustre representante da parquet 

para analisar eventual possibilidade de proposta de SURSIS 

PROCESSUAL, conforme dispõe o art. 89 da Lei 9.0999/95. Após, cls. 

Cumpra.

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, Karoline Di Paula Pistori, 

digitei.

Rondonópolis, 17 de fevereiro de 2017

Solange Rockenbach Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 626452 Nr: 8414-21.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROMAILTON COSTA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO ROMAILTON COSTA LOPES, 

Cpf: 04728200361, Rg: 2007031015571, Filiação: Maria do Carmo Lino 

Costa e Francisco Evildo Marques Lopes, data de nascimento: 09/08/1991, 

brasileiro(a), natural de Lago da Preta-MA, solteiro(a), frentista. 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: Que no dia 30/11/2014, conduzia veiculo sob a 

influência de álcool.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia, pois está de acordo com o que 

preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal, além de não vislumbrar 

nenhuma das hipóteses de rejeição elencada no art. 395 do mesmo 

diploma legal.Determino a citação do acusado para apresentar resposta no 

prazo de 10 ( Dez ) dias. Não localizado para a citação pessoal e nem 

sendo o caso de citação por hora certa ( art. 362 do CPP ), fica desde já 

ordenada a citação por edital ( art. 363, § 1º, CPP e itens 7.5.4 e ss./7.35.9 

e ss. CNGC/Foro Judicial ). O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além 

de certificar sobre a citação do réu, deve mencionar se este informou se 

pretende ou não constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que 

possível, os motivos pelos quais não tenciona contratar defensor ( item 

7.5.1.5, CNGC/Foro Judicial ).Por oportuno, indefiro a diligência descrita o 

item “a”, da cota ministerial de fl. 29, haja vista que tal providencia poderá 

ser requerida pelo próprio agente ministerial, isto em face ao que 

estabelece o disposto no art. 23, inc. I, alínea “b” da lei Complementar nº 

27/93 ( Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso ), 

portanto, como se nota, não se trata de providência exclusiva do que se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 502 de 728



denomina de reserva de jurisdição, logo, indefiro o pedido formulado. 

Cumpram-se itens 7.5.1, 7.5.1.4, 7.16.1 da CNGC/Foro Judicial.

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, Karoline Di Paula Pistori, 

digitei.

Rondonópolis, 07 de abril de 2017

Solange Rockenbach Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 633066 Nr: 4722-77.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATEVALDO MADUREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ATEVALDO MADUREIRA JUNIOR, Cpf: 

02146808195, Rg: 1893859-0, Filiação: Valdecina Silva Fraga e Atevaldo 

Rodrigues Madureira, data de nascimento: 13/05/1987, brasileiro(a), 

natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), transportadora admistrativo, Telefone 

66 9959 0357. 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: Que no dia 05/07/2015 conduzia veiculo automotor sob 

influência de álcool.

Despacho: Autos nº 4722-77.2015.811.0064 – ( ID. 633066 )Vistos.Não 

tendo sido encontrado o acusado conforme certidão de fl. 58, então, 

determino a citação por edital, nos termos do art. 361 do Código de 

Processo Penal, pelo prazo de 30 dias, decorrido o prazo sem 

manifestação, nomeio desde já a Defensoria Pública para apresentar sua 

Defesa.Após, cls.Cumpra-se, expedindo o necessário.Rondonópolis, 22 

de setembro de 2016.Wladymir Perri – 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, Karoline Di Paula Pistori, 

digitei.

Rondonópolis, 07 de abril de 2017

Solange Rockenbach Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 627128 Nr: 121-28.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIMARA MAYER, Rg: 001452656, 

Filiação: Waldemar Mayer e Ambrosia Pereira, data de nascimento: 

27/02/1987, brasileiro(a), natural de Bela Vista-MS, solteiro(a), cabeleleira, 

Telefone 66 9908 4175. 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: Que no dia 07/12/2014 conduzia veiculo sob influência 

de álcool.

Despacho: Autos nº 121-28.2015.811.0064 – ( ID. 627128 )Vistos.Não 

tendo sido encontrado o acusado conforme certidão de fl. 51, então, 

determino a citação por edital, nos termos do art. 361 do Código de 

Processo Penal, pelo prazo de 30 dias, decorrido o prazo sem 

manifestação, nomeio desde já a Defensoria Pública para apresentar sua 

Defesa.Após, cls.Cumpra-se, expedindo o necessário.Rondonópolis, 22 

de setembro de 2016.Wladymir Perri – 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, Karoline Di Paula Pistori, 

digitei.

Rondonópolis, 07 de abril de 2017

Solange Rockenbach Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 652199 Nr: 1787-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISON DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Intimação do patrono do Réu Welison de Souza Santos, Dr. Edno 

Damascena de Farias, da decisão de fl. 285, a seguir transcrita: "I – 

Recebo a apelação do réu Welison de Souza Santos de fl. 283, ante a 

certificação de sua tempestiva de fl. 284, em seus legais efeitos. II – 

Intime-se o causídico constituído pelo acusado para, no prazo de 08 (oito) 

dias, apresentar as razões recursais. III – Dê-se vista ao Ministério Público 

para, no prazo, de 08 (oito) dias, apresentar contrarrazões. IV – Por fim, 

remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, com os mais 

sinceros elogios."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616430 Nr: 7127-57.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Rubens Francisco de Oliveira Junior, em que o denunciado foi 

pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado consumado e 

porte ilegal de arma de fogo. Designada sessão plenária, fls. 319. O 

representante do Ministério Público manifestou pela decretação da prisão 

preventiva do réu, em razão da sua não localização para ser intimado da 

sessão plenária, fls. 323/326. A prisão preventiva em desfavor do 

acusado foi decretada, fls. 377/378v. Brevemente relatado.

 No caso vertente, foi decretada a prisão do acusado em razão da sua 

não localização em seu endereço, conforme certificado as fls. 316, tendo 

ainda a sua genitora informado que o mesmo teria se mudado para o 

Estado do Tocantins, o que poderia frustrar a aplicação da lei penal.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o réu, apesar de nunca 

esteve preso por esse processo, já que, quando da decisão de pronúncia, 

teve a sua liberdade mantida, uma vez que compareceu espontaneamente 

perante a autoridade policial para apresentar sua versão acerca dos 

fatos. Do mesmo modo, quando da designação da sessão perante o 

tribunal o júri, as fls. 319, compareceu em juízo, dando-se por ciente da 

data da sessão plenária.

 Sendo assim, considerando que o réu, desde a fase inquisitiva 

comparece aos autos espontaneamente e que o mesmo se deu por 

intimado da sessão plenária designada, conforme fls. 322, hei por bem 

revogar a decisão que decretou a sua prisão preventiva as fls. 377/378v.

Por outro lado, desde já, resta consignado que, não comparecendo à 

Sessão Plenária, poderá o réu ter sua prisão preventiva novamente 

decretada.

Diante do exposto,

Decido:

I – Revogo a decisão retro que decretou a prisão preventiva do réu 

Rubens Francisco de Oliveira Junior.
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II – Considerando que ainda não fora confeccionado o mandado de prisão, 

deixo de determinar a expedição de contramandado.

III – Aguarde-se a realização da sessão no Plenário do Júri.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público acerca desta decisão.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 680703 Nr: 12224-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERREIRA DA SILVA, LEANDRO 

FRANCISCO DE MELO LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO FRANCISCO DE MELO LIRA, 

Cpf: 03694278150, Rg: 20831609, Filiação: Jose Lira Neto e Antonia 

Domingas Neto, data de nascimento: 15/08/1990, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), metalúrgico, Telefone 66 9972-7430. 

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: "Diante do esposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia: 

RAFAEL FERREIRA DA SILVA e LEANDRO FRANCISCO DE MELO como 

incursos no tipo penal descrito no art. 121, § 2º, I (motivo torpe) e IV 

(recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, inciso II 

(tentativa), ambos do CP, na forma do concurso de pessoas (art. 29, 

caput, do CP), com as implicações próprias da Lei n.º 8.072/1990, 

requerendo que, após recebida e autuada esta, seja instaurado o devido 

processo legal, prosseguindo-se conforme o rito próprio dos crimes de 

competência do Tribunal Popular do Júri, até a pronúncia e posterior 

responsabilização criminal dos imputados,"

Despacho: I – Cumpra-se a ordem de citação.II – Intime-se a causídica 

peticionante para, subscrever o pedido formulado as fls. 134/141, pois, 

apócrifo.III – Sanado tal vício, voltem-me conclusos para deliberar, quanto 

ao pedido de liberdade. Do contrário, resta prejudicado e deve se 

aguardar a apresentação da Defesa Preliminar.

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, 11 de outubro 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.: 648337 Nr: 8718-49.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão retro, CANCELO a audiência designada nestes 

autos.

Dê se vista dos autos ao Ministério Público para conferir prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

A seguir, se for o caso, conclusos.

 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.

Diante do teor da certidão retro, REDESIGNO a audiência para o dia 08 de 

fevereiro de 2019, às 14h20min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 662789 Nr: 11272-20.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME OLIVEIRA PEREIRA AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcidiney Amorim - 

OAB:20.088

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão retro, REDESIGNO a audiência para o dia 08 de 

fevereiro de 2019, às 14h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 664801 Nr: 13160-24.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES MARTINS DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o advogado constituído pelo acusado 

foi devidamente intimado, via DJE, para apresentar as razões do recurso 

de apelação (fls. 138). Todavia, o patrono deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, injustificadamente, conforme certificado às fls.139.

Em razão disso, CONDENO o advogado Dr. Jurandir Verneque Dias 

(OAB/MT 14.813) ao pagamento de multa de 10 (dez) salários mínimos, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do artigo 265 do 

CPP.

Intime-se pessoalmente o acusado Lucas Rodrigues Martins Dornelles 

para constituir novo defensor ou informar se pretende ser assistido pela 

Defensoria Pública, no prazo de 10 (dez) dias.

 Caso o réu não disponha de recurso para constituir novo defensor, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar a manifestação 

pertinente, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 657651 Nr: 6925-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FIDÊNCIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:OAB/MT 18408a

 Intimação do Dr. Francisco Silva, OAB/MT nº. 18.408 A, para audiência 

designada para o dia 09 de novembro de 2018, às 16h45min, a ser 

realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 629046 Nr: 1597-04.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 Intimação do Dr. Dejalma Ferreira dos Santos, OAB/MT nº. 12.062, para 

audiência que realizar-se-á no dia 09 de novembro de 2018, às 13h15min, 

a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal, para proposta de 

suspensão condicional do processo, devendo comparecer acompanhado 

do Acusado Alan Pereira de Souza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 671904 Nr: 4224-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI CLUGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o advogado constituído pelo acusado 

foi devidamente intimado, via DJE, para apresentar as razões do recurso 

de apelação (fls. 119). Todavia, o patrono deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, injustificadamente, conforme certificado às fls.125.

Em razão disso, CONDENO o advogado Dr. Getulio Baldoino da Silva Terra 

Junior (OAB/MT 15.193) ao pagamento de multa de 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do artigo 

265 do CPP.

Intime-se pessoalmente o acusado Ednei Clugg para constituir novo 

defensor ou informar se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Caso o réu não disponha de recurso para constituir novo defensor, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar a manifestação 

pertinente, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 648802 Nr: 9131-62.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO SILVA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o advogado constituído pelo acusado 

foi devidamente intimado, via DJE, para apresentar as razões do recurso 

de apelação (fls.95). Todavia, o patrono deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, injustificadamente, conforme certificado às fls.97.

Em razão disso, CONDENO o advogado Dr. Edno Damasceno de Farias 

(OAB/MT 11.134) ao pagamento de multa de 10 (dez) salários mínimos, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do artigo 265 do 

CPP.

Intime-se pessoalmente o acusado Fabio Silva Amorim para constituir novo 

defensor ou informar se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Caso o réu não disponha de recurso para constituir novo defensor, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar a manifestação 

pertinente, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 664205 Nr: 12659-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WITOR HUGO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19.363 MT

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão retro, intime-se pessoalmente o acusado para 

constituir novo defensor ou informar se pretende ser assistido pela 

Defensoria Pública, no prazo de 10 (dez) dias.

 Caso o réu não disponha de recurso para constituir novo defensor, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar a manifestação 

pertinente, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 667830 Nr: 802-90.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão retro, intime-se pessoalmente o acusado para 

constituir novo defensor ou informar se pretende ser assistido pela 

Defensoria Pública, no prazo de 10 (dez) dias.

 Caso o réu não disponha de recurso para constituir novo defensor, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar a manifestação 

pertinente, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 646942 Nr: 7597-83.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO DOUGLAS CHAGAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o advogado constituído pelo acusado 

foi devidamente intimado, via DJE, para apresentar resposta à acusação 

(fls. 66). Todavia, o patrono deixou decorrer o prazo sem manifestação, 

injustificadamente, conforme certificado às fls.69.

Em razão disso, CONDENO o advogado Dr. Getulio Baldoino da Silva Terra 

Junior (OAB/MT 15.193) ao pagamento de multa de 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do artigo 

265 do CPP.

Intime-se pessoalmente o acusado para constituir novo defensor ou 

informar se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Caso o réu não disponha de recurso para constituir novo defensor, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar a manifestação 

pertinente, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 640634 Nr: 2120-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCIUS D CEZER ARRUDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177-O-MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o advogado constituído pelo acusado 

foi devidamente intimado, via DJE, para apresentar resposta à acusação 

(fls. 79). Todavia, o patrono deixou decorrer o prazo sem manifestação, 

injustificadamente, conforme certificado às fls.81.

Em razão disso, CONDENO o advogado Dr. Gilberto de Moraes Viana 

(OAB/MT 19.177) ao pagamento de multa de 10 (dez) salários mínimos, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do artigo 265 do 

CPP.
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Intime-se pessoalmente o acusado para constituir novo defensor ou 

informar se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Caso o réu não disponha de recurso para constituir novo defensor, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar a manifestação 

pertinente, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 647458 Nr: 8006-59.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINESIO MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699/O

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o advogado constituído pelo acusado 

foi devidamente intimado, via DJE, para apresentar resposta à acusação 

(fls. 69). Todavia, o patrono deixou decorrer o prazo sem manifestação, 

injustificadamente, conforme certificado às fls.71.

Em razão disso, CONDENO o advogado Dr. Caio Felipe Batista Vilamaior 

(OAB/MT 20.699) ao pagamento de multa de 10 (dez) salários mínimos, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do artigo 265 do 

CPP.

Intime-se pessoalmente o acusado para constituir novo defensor ou 

informar se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Caso o réu não disponha de recurso para constituir novo defensor, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar a manifestação 

pertinente, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 642976 Nr: 4331-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES, 

ANDERSON DOMINGO DE SOUSA, SANDRA DE CARVALHO, ANÉSIO 

FERNANDO DOS REIS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808, CELSO LEOPOLDO NUNES JÚNIOR - OAB:15.871, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, Yclen Eduardo S. dos Santos - 

OAB:22287 MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que os advogados constituídos pelos 

acusados Alexandre, Anderson e Anésio foram devidamente intimados, 

via DJE, para apresentar memoriais (fls. 261). Todavia, os patronos 

deixaram decorrer o prazo sem manifestação, injustificadamente, 

conforme certificado às fls.263.

Em razão disso, CONDENO os advogados Dr. Yclen Eduardo S. dos 

Santos (OAB/MT 22.287), Dra. Carla Andreia Batista (OAB/MT 18.808) e 

Dr. Celso Leopoldo Nunes Junior (OAB/MT 15.871) ao pagamento de multa 

de 10 (dez) salários mínimos, cada um, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis, na forma do artigo 265 do CPP.

Intime-se pessoalmente os acusados Alexandre, Anderson e Anésio para 

constituírem novo defensor ou informar se pretendem ser assistidos pela 

Defensoria Pública, no prazo de 10 (dez) dias.

 Caso os réus não disponhm de recurso para constituir novo defensor, 

dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar a 

manifestação pertinente, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 640238 Nr: 1760-47.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARCELINO PARREIRAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:MT0015375

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o advogado constituído pelo acusado 

foi devidamente intimado, via DJE, para apresentar memoriais (fls. 111). 

Todavia, o patrono deixou decorrer o prazo sem manifestação, 

injustificadamente, conforme certificado às fls.113.

Em razão disso, CONDENO o advogado Dr. Augusto Cesar Carvalho 

Frutuoso (OAB/MT 15.375) ao pagamento de multa de 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do artigo 

265 do CPP.

Intime-se pessoalmente o acusado para constituir novo defensor ou 

informar se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Caso o réu não disponha de recurso para constituir novo defensor, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar a manifestação 

pertinente, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673746 Nr: 5816-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA, JOAO 

VICTOR FERREIRA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal em que foram denunciados JOÃO VICTOR 

FERREIRA AMARAL e PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA, pela prática, em 

tese, do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP).

Não obstante as razões ora suscitadas pela defesa, certo é que estão 

intactos os fundamentos que embasaram o decreto preventivo, às fls. 

33/34, quanto à necessidade da segregação como forma de garantir a 

ordem pública, em face das circunstâncias como foi cometido o crime em 

questão, de gravidade que merece registro e ampara a necessidade de 

custódia. Não bastasse isso, certo é que, depois de decretada a custódia 

do réu, este não foi localizado para ser citado (fls. 51) e permaneceu na 

condição de foragido, o que ampara, de igual maneira, a prisão como 

medida imprescindível a assegurar a aplicação da lei penal.

 À luz dessas razões, e não havendo qualquer alteração da situação 

fática a justificar a revogação do recolhimento provisório atacado neste 

ato, conforme art. 316, CPP (interpretação contrario sensu), delibero pelo 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

DO ORA CUSTODIADO.

Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 14h45min. Saem os presentes intimados. 

Requisitem-se e intimem-se.

Encaminhe-se o réu à penitenciária local.

Intime-se, notifique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673746 Nr: 5816-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA, JOAO 

VICTOR FERREIRA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o acusado PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA 

como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 70, 

ambos do Código Penal.Passo à dosimetria da pena.Em observância ao 

disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o 

critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la a seguir, 

quanto a cada um dos fatos perpetrados pelo réu.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 
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crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 665501 Nr: 13786-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PAES LANDIM SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:OAB/MT 23.146/O

 Vistos etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem há notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância do réu e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

(dois) anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 

1° do art. 89 da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. 

Fica ciente o acusado de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido 

sem revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

 Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

depositado na conta única, a ser pago pelo denunciado em cinco parcelas 

(mediante a expedição de guias pela Secretaria deste Juízo, a primeira 

delas com vencimento em trinta dias a contar desta data, e as demais a 

cada trinta dias, sucessivamente) para entidade devidamente cadastrada 

para efeito de recebimento de benefício desta natureza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 661583 Nr: 10223-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO MORAES NASCIMENTO, 

LUCIANO SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 Vistos etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem há notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância do réu e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

(dois) anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 

1° do art. 89 da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. 

Fica ciente o acusado de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido 

sem revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

 Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

depositado na conta única, a ser pago pelo denunciado em parcela única, 

com vencimento em trinta dias a contar desta data (mediante a expedição 

de guias pela Secretaria deste Juízo) para entidade devidamente 

cadastrada para efeito de recebimento de benefício desta natureza.

No mais, registre-se o atual endereço do réu Luciano Severino da Silva 

(Avenida primavera, n. 6150, bairro Primavera, Sinop/MT), EXPEDINDO-SE 

IMEDIATAMENTE CARTA PRECATÓRIA PARA FISCALIZAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DE SURSIS ORA ESTABELECIDAS.

 Solicitem-se a devolução da missiva de fl. 119, independentemente do seu 

cumprimento.

Às providências.

 No que tange ao co-réu Alex Sandro, diante de sua ausência injustificada 

ao ato e, à luz do teor da certidão de fls. 121/122, determino seja 

imediatamente encaminhado este feito à Defensoria Pública para se 

manifestar, apresentando resposta à acusação.

Tudo cumprido, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 657320 Nr: 6643-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÂMELA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, 

JANAINA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 87, deixo realizar a presente audiência.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que informe o atual 

endereço da ré Janaina Gonçalves de Oliveira.

Após, conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 659177 Nr: 8230-60.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUNICE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-B

 Vistos etc.

Considerando que a denunciada não está respondendo a outro processo 

criminal e nem há notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância da ré e de sua 

defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

(dois) anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo a acusada as condições expressas nos incisos do parágrafo 

1° do art. 89 da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. 

Fica ciente a acusada de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido 

sem revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

 Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

depositado na conta única, a ser pago pela denunciada em dez parcelas 

(mediante a expedição de guias pela Secretaria deste Juízo, a primeira 

delas com vencimento em trinta dias a contar desta data, e as demais a 

cada trinta dias, sucessivamente) para entidade devidamente cadastrada 

para efeito de recebimento de benefício desta natureza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 667344 Nr: 375-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:13.965

 Vistos etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem há notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância do réu e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

(dois) anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 

1° do art. 89 da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. 

Fica ciente o acusado de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido 

sem revogação, voltem os autos em conclusão para restituição da fiança, 

extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

depositado na conta única, a ser pago pelo denunciado em DUAS parcelas 

(mediante a expedição de guias pela Secretaria deste Juízo, a primeira 

delas com vencimento em trinta dias a contar desta data, e as demais a 
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cada trinta dias, sucessivamente) para entidade devidamente cadastrada 

para efeito de recebimento de benefício desta natureza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672573 Nr: 4822-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LISBOA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Vilalva Júnior - 

OAB:22818/O

 Vistos etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem há notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância do réu e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

(dois) anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 

1° do art. 89 da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. 

Fica ciente o acusado de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido 

sem revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

 Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

de R$ 1.908,00 (um mil reais) de fiança, depositado na Conta Única, pago 

pelo denunciado a título de fiança, para entidade devidamente cadastrada 

para efeito de recebimento de benefício dessa natureza. O restante 

deverá ser restituído ao acusado, o qual informará os dados bancários 

para a devida restituição, Desde já determino a expedição do alvará 

pertinente para este fim.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 665119 Nr: 13436-55.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MACHADO - 

OAB:22821

 Vistos etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem há notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância do réu e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

(dois) anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 

1° do art. 89 da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. 

Fica ciente o acusado de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido 

sem revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

 Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

depositado na conta única, pago pelo denunciado a título de fiança, para 

entidade devidamente cadastrada para efeito de recebimento de benefício 

dessa natureza.

 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

 Vistos etc.

Diante da não intimação do acusado (fl. 78), não me resta alternativa 

senão redesignar o presente ato para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 

13h30min.

Defiro o pedido da advogada à fl. 77, devendo a secretaria deste Juízo 

proceder à exclusão do seu nome do presente feito.

No mais, expeça-se mandado de intimação ao acusado Felipe de Paulo 

Mendes, bem como para que o mesmo informe se deseja constituir novo 

advogado ou requer assistência da nobre Defensoria Pública Estadual.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673746 Nr: 5816-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA, JOAO 

VICTOR FERREIRA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

MARCIA MACEDO GALVÃO - OAB:OAB/MT 15.668

 Intimação da Drª. Marcia Macêdo Galvão, OAB/MT nº. 15.668, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 de novembro 

de 2018, às 14h45min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678724 Nr: 10316-67.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE MENDES NASCIMENTO, DAVID 

LOPES BARRETO, JEAN MENDES NASCIMENTO, JOSIAS PEREIRA 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - 

OAB:11709/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS- OAB/MT Nº 

12.062, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTAR A RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO DO RÉU DAVID LOPES BARRETO, NOS AUTOS DE AÇÃO 

PENAL Nº 10316-67.2018.811.0064- CÓDIGO 678724.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 600412 Nr: 4848-69.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBROSIO SANTANA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 A defesa do acusado opôs embargos de declaração em relação à 

sentença de fls. 125, sob o argumento de que houve omissão no referido 

decisum, no tocante à determinação de restituição da fiança prestada às 

fls. 29. O Ministério Público manifestou anuência ao pedido formulado.

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe omissão na referida decisão.

No caso em tela, a restituição do valor da fiança ao sentenciado, de forma 

atualizada e sem desconto, é medida que se impõe, a teor do que dispõe o 

art. 337 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Assim, à luz desses fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a omissão na decisão de fls. 

125, para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que 

segue:

 “(...) Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado (fls. 29), 

nos termos do art. 337 do CPP. Intime-se o sentenciado para indicar seus 

dados bancários. Desde já autorizo a expedição de alvará para liberação 

do valor objeto do depósito judicial. Nada mais havendo pendente, 

arquive-se, com as baixas necessárias (...).”
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 Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679188 Nr: 10760-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERIVAN DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Getúlio Baldoíno da Silva Terra 

Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar a parte autora do r. despacho a 

seguir:"Vistos etc.

A fim de melhor subsidiar a análise do pedido de restituição apresentado 

por Erivan da Silva Vieira, DEFIRO os pedidos formulados pelo Ministério 

Público às fls. 05.

Intime-se o subscritor da petição de fls. 02 para promover a juntada de 

instrumento de procuração pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias.

A seguir, proceda-se ao apensamento deste incidente aos autos de 

código 675811.

Tudo cumprido, venham-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

Às providências.."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677925 Nr: 9556-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado por SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, por meio de 

advogado constituído, alegando, em síntese, que não estão presentes os 

requisitos da segregação, sob o argumento de que possui predicados 

subjetivos favoráveis (fls. 78).Instado a se manifestar, o representante do 

Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido formulado pela 

defesa e pugnou pela designação e audiência de instrução e julgamento 

(fls. 79/81).Vieram-me conclusos.Eis a síntese do necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678892 Nr: 10471-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO GOMES DOS SANTOS, MAURO 

WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES, THAINAN GABRIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado por DIEGO GOMES DOS SANTOS, por meio de advogado 

constituído, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos 

da segregação, sob o argumento de que possui predicados subjetivos 

favoráveis (fls. 130).

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636304 Nr: 7356-46.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO GABRIEL PORTO, MILTON DE OLIVEIRA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GILBERTO DE MORAES VIANA - OAB:19.177

 Autos nº 7356-46.2015.811.0064 – Cód. 636304

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus KAIO GABRIEL 

PORTO E MILTON DE OLIVEIRA MACHADO 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 04.02.2019, às 14h10min. 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, os acusados.

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672777 Nr: 5006-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAGIR ANTONIO DASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PARIZOTTO 

BANDEIRA - OAB:37936N/PR

 Diante do teor da certidão de fl.19, determino a devolução desta carta 

precatória sem o devido cumprimento e com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674903 Nr: 6836-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ANDERSON MELO MARIUSO, 

MARCELO VELASCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO BARRETO 

SUASSUNA - OAB:3865/MS

 Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623916 Nr: 6619-77.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER KENE REIS FANTI, CASSIANO MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus ELDER KENE REIS 

TANTI e CASSIANO MORENO, 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 12.02.2019, às 16h40min. 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, os acusados.

 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 650730 Nr: 401-28.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCIEL PORTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu NARCIEL PORTO 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 11.02.2019, às 14h10min. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 657299 Nr: 6620-57.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO P. 

VERISSIMO - OAB:MT/6.612A

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MARCOS PEDROSO 

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 11.02.2019, às 17h40. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 294842 Nr: 2484-71.2004.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA LUCIMARA DOS SANTOS ou 

APARECIDA LUCIMARA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré APARECIDA 

LUCIMARA PEREIRA DOS SANTOS, 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 12.11.2018, às 14h30min. 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, os acusados.

 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.

Por fim, considerando que a acusada encontra-se segregada na cidade e 

comarca do Rio de Janeiro/RJ, expeça-se carta precatória para que seja 

realizado o interrogatório da ré Aparecida Lucimara Pereira dos Santos, 

em audiência a ser designada pelo d. juízo deprecado.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679306 Nr: 10876-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CARDOSO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu IVO CARDOSO DAS 

NEVES, 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 07.11.2018, às 17h30min. 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, a acusada.

 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677772 Nr: 9421-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIVANIA LOURENÇO SANTOS, WENDER 

FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus WENDER 

FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUZA e JUCIVANIA LOURENÇO 

SANTOS, 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 12.11.2018, 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, a acusada.

 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): João Francisco C. de Almeida
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 Cod. Proc.: 336307 Nr: 111-23.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358-O/MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B

 Vistos.

Considerando que não haverá expediente no dia 01.11.2018, em razão de 

ter sido decretado ponto facultativo conforme art. 62, caput, e inciso II, da 

Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 11.03.2019, às 13h30min.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616516 Nr: 7213-28.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA SOUZA, 

AGUINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOYCE TAIS NUNES CIRILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos.

Considerando que não haverá expediente no dia 01.11.2018, em razão de 

ter sido decretado ponto facultativo conforme art. 62, caput, e inciso II, da 

Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 11.03.2019, às 14h40min.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678655 Nr: 10249-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11.134-MT

 Diante do teor da certidão de fl.15, determino a devolução desta carta 

precatória sem o devido cumprimento e com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675439 Nr: 7349-49.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GUEDES PEREIRA - 

OAB:143870/SP

 Diante do teor da certidão de fl.13, determino a devolução desta carta 

precatória sem o devido cumprimento e com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675200 Nr: 7131-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante do teor da certidão de fl.16, determino a devolução desta carta 

precatória sem o devido cumprimento e com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680758 Nr: 12276-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PEREIRA LEITE JUNIOR, JERRY 

ANDERSON CARDOSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) 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(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633224 Nr: 4865-66.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GABRIEL RODRIGUES DE AMORIM, 

RICARDO BRITO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, Thiago Souza Borges - OAB:9.035

 Ademais, das provas contidas nos autos, ainda, não é possível afirmar de 

forma indene de dúvidas a ocorrência de nenhuma excludente de ilicitude 

ou razão punibilidade, razão pela qual, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual não acolho e INDEFIRO os pedidos formulados nas 

defesas de fls. 91/97 e 99/105.Outrossim, na forma do art. 399 do Código 

de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06.05.2019, às 16h00min. 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, os 

acusados. 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. Por fim, sem prejuízo, intime-se o advogado subscritor da 

peça defensiva de fls. 91/97, Dr. Célio Paião – OAB/MT 18145A, para que 

regularize sua representação processual nos autos.Cumpra-se realizando 

e expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637380 Nr: 8221-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WITOR HUGO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu WITOR HUGO 
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DANTAS, 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 06.05.2019, 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, a acusada.

 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633147 Nr: 4792-94.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOÃO MARIA 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 25.02.2019, 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 627799 Nr: 653-02.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu GENIVALDO DE 

OLIVEIRA 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 04.02.2019, às 16h50min. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653883 Nr: 3451-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MELO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O-MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu REINALDO MELO 

SOBRINHO 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 18.03.2019, às 14h30min. 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, a acusada.

 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668820 Nr: 1562-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CAROLINE PINHO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré FERNANDA 

CAROLINE PIINHO MOREIRA 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 18.03.2019, 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, a acusada.

 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669537 Nr: 2175-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALEX DA SILVA, JAQUELINE 

MARTIOLLE VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus GILBERTO ALEX 

DA SILVA E JAQUELINE MARTIOLLE VIANA 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 05.02.2019, às 17h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 
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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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656347 Nr: 5733-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu CICERO DOS 

SANTOS 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 05.02.2019, às 17h05min. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659198 Nr: 8251-36.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu TIAGO RODRIGUES 

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 05.02.2019, às 16h40min. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616577 Nr: 7277-38.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MORAES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu VAGNER MORAES 

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 18.02.2019, às 16h40min. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643779 Nr: 4936-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SANTANA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu WILSON SANTANA 

DUTRA 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 18.02.2019, às 17h20min. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640762 Nr: 2246-32.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO DE MORAIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177

 Vistos.

Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12.02.2019, 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668385 Nr: 1194-30.2018.811.0064

 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): RICARDO SEABRA HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu RICARDO SEABRA 

HERNANDES 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 18.02.2019, às 14h30min. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 618965 Nr: 2063-32.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYAGO BARROS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu HYAGO BARROS 

LOPES 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 12.02.2019, às 17h30min. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639368 Nr: 1017-37.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO SALOMÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ROGÉRIO SALOMÃO 

DOS SANTOS 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 12.02.2019, às 15h00min. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 651421 Nr: 1062-07.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MILTON FÉLIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOSÉ MILTON FELIX 

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 12.02.2019, às 14h20min. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642444 Nr: 3842-51.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOÃO BATISTA 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 11.02.2019, 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630050 Nr: 2337-59.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OZANA DOS SANTOS, ANA VALERIA 

DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 
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razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela defesa das 

acusadas.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12.03.2019, 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, os 

acusados. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 651688 Nr: 1289-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu HIGOR MARTINS 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 11.02.2019, às 14h50min. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633967 Nr: 5410-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAYANE FREITAS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela ré às fls. 

45/56.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11.03.2019, às 

16h40min. 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, os 

acusados. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665937 Nr: 14129-39.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu GILBERTO 

GONÇALVES DOS SANTOS 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 11.02.2019, às 15h40. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617265 Nr: 314-77.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIALDO SOARES, GILMAR GOMES 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) Por fim, analisando as respostas à acusação apresentada pelo réu 

GILMAR GOMES MACHADO, 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 20.05.2019, às 

17h00min. 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, os 

acusados. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671916 Nr: 4236-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIEGO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu CARLOS DIEGO DA 

SILVA NUNES 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 18.02.2019, às 15h10min. 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.
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Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656956 Nr: 6319-13.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYARA NERES RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré MAYARA NERES 

RONDON 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 11.02.2019, às 16h20. 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, a acusada.

 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641976 Nr: 3422-46.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO GUIMARÃES MALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 (...) E, acerca do pleito por sua absolvição sumária, em decorrência de 

que não agiu com a intenção de praticar o delito de receptação, entendo 

que não seja o momento adequado para dirimir acerca deste ponto, posto 

que não há prova irrefutável do alegado pela defesa nos autos.Assim, 

diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido formulado por sua defesa às fls. 47/49.Outrossim, na 

forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27.05.2019, às 15h20min. 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, os acusados. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631090 Nr: 3232-20.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA ANDRÉIA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, RAFAEL SANTOS OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 Analisando detidamente os autos, no que tange a resposta à acusação 

apresentada pela acusada CARLA ANDRÉIA BATISTA, entendo, que o 

pleito de absolvição sumária perseguido pela mesma não merece 

acolhimento, pois o fundamento utilizado pela defesa para requerer a 

absolvição da denunciada se confunde com o próprio mérito da causa, 

vez que questiona as provas até então apuradas e sustenta inexistir dolo 

na conduta da ré e, embora esteja explícito o direito de resposta da 

acusada no art. 396-A, do Código de Processo Penal, o momento se 

mostra prematuro e a via inadequada para a análise do mérito, o que será 

melhor apurado no decorrer da instrução criminal.Ademais, em relação à 

falta de justa causa, os fundamentos defensivos não possuem o condão 

de descaracterizar a acusação formulada, pois as provas produzidas nos 

autos apontam os elementos mínimos necessários ao ajuizamento da ação 

penal, ou seja, a existência de indícios de autoria e materialidade do 

fato.Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela defesa da denunciada 

às fls. 143/154.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28.05.2019, 

às 16h10min. 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, os 

acusados. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623579 Nr: 6388-50.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:OAB/MT 23.146/O

 ...Assim, havendo a necessidade de maior dilação probatória para 

esclarecer todas as intercorrências do delito imputado ao denunciado, 

INDEFIRO o pedido formulado por sua defesa às fls. 37/39.Outrossim, na 

forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11.03.2019, às 17h30min. 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, os acusados. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 652334 Nr: 1921-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT, PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:OAB/MT 

23.146/O

 ....Da análise dos autos, entendo que os argumentos tecidos pelo réu 

WILLIAN RODRIGUES SOARES, não possuem o condão de 

descaracterizar a acusação formulada, pois as provas produzidas nos 

autos apontam os elementos mínimos necessários ao ajuizamento da ação 

penal, ou seja, a existência de indícios de autoria e materialidade do fato, 

motivo pelo qual indefiro a preliminar de inexistência de justa causa para o 

prosseguimento da ação penal.Por outro lado, que a tese aventada pela 

defesa constituí matéria meritória, devendo, pois, ser apreciada 

oportunamente, uma vez que diz respeito à análise das provas e da 

ocorrência do delito que lhe foi imputado, o que demanda ampla dilação 

probatória, incompatível com o rito previsto no artigo 397 do Código de 

Processo Penal.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11.03.2019, 

às 17h00min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 
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acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os 

acusados. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676158 Nr: 8016-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO WASHINGTON DOS SANTOS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLY MEDEIROS 

NASCIMENTO - OAB:333385/SP, GILBERTO APARECIDO NASCIMENTO 

- OAB:66849/SP

 Diante da ausência injustificada da vítima Dienifer dos Santos Pereira 

restou prejudicada a presente solenidade, sendo assim designo audiência 

para o dia 07 de dezembro de 2018, ás 15h45min.

Expeça-se mandado de condução para vítima Dienifer dos Santos Pereira.

Intime-se a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674296 Nr: 6300-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da ausência injustificada da testemunha Nilson Eduardo B. Albers 

restou prejudicada a presente solenidade, sendo assim designo audiência 

para o dia 07 de dezembro de 2018, ás 15h35min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a testemunha Nilson 

Eduardo B. Albers.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673462 Nr: 5575-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA, ADAM 

CHRISTYAN GUIMARÃES LEONEL, JADSON RIBEIRO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O-MT, HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - 

OAB:14.525-MT, JOAO BATISTA BORGES JUNIOR - OAB:7637/MT, 

PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16686/O, RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22.053-MT

 ...INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DO 

RELAXAMENTO DE PRISÃO ENCARTADOS ÀS FLS. 385/390 e 392/396 

DOS DENUNCIADOS DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA e JADSON 

RIBEIRO PAULINO.Ademais, registro que este juízo solicitou à autoridade 

policial o envio do aparelho celular de cor preta, da marca XIAOMI Mice 

0680 apreendido com o réu Daison Nonato dos Santos Silva, para análise 

do seu conteúdo, a qual ocorrerá na presença do réus, razão para qual 

DESIGNO audiência para tal finalidade para o dia 22.10.2018 às 

13h30min.Por fim, aguarde-se o cumprimento e devolução da carta 

precatória expedida à fl. 381.Intimem-se e requisite os réus, bem como 

seus defensores.Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678861 Nr: 10442-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GLOSKI KLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 10442-20.2018.811.0064 – Cód. 678861

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo (a) réu (a) RICARDO 

GLOSKI KLEY, 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 12.11.2018, às 15h30min. 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, os acusados.

 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.

Por fim, considerando que o (a) acusado (a) encontra-se segregado (a) 

na cidade e comarca de Canarana/MT, expeça-se carta precatória para 

que seja realizado o interrogatório do (a) réu (a) Ricardo Gloski Kley, em 

audiência a ser designada pelo d. juízo deprecado.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630109 Nr: 2374-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRIQUE BITES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.924-MT, LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA - OAB:23561

 Diante da inquirição da testemunha, da vítima, bem como do interrogatório 

do réu, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais.

Solicito devolução da carta precatória enviada a Comarca de 

Guiratinga/MT, tendo em vista o réu ter comparecido para a presente 

audiência e já interrogado.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 305027 Nr: 2168-87.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN GALDINO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Feliciano Moreira - 

OAB:6833

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Jaci Rosa de Oliveira, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, da desistência de inquirição da vítima, 

com o retorno da missiva enviada para a Comarca de Cuiabá a fim de 

interrogar o réu, declaro encerrada a instrução processual e determino 

vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 651263 Nr: 908-86.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCIUS ALVES DOS SANTOS, PATRICK 

THAINAN MARCELINO DA GLÓRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 
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18.145-A, DAVID ALVES DOS SANTOS - OAB:23128/O-MT, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório dos 

réus, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615721 Nr: 6395-76.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE OLIVEIRA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da não intimação da vítima restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 25 

de janeiro de 2019, ás 13h20min.

Dê-se vista dos autos ao ministério público para que se manifeste a 

respeito da vítima Luana Salete da Silva Luciano.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 613287 Nr: 3820-95.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS ROGER OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 Diante da inquirição das vítimas, das testemunhas, bem como do 

interrogatório do réu, com o retorno da missiva enviada para a Comarca de 

Itiquira/MT a fim de inquirir a testemunha Atila Neves França, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus 

memoriais finais.

Solicito a devolução da carta precatória enviada para a Comarca de 

Campo Grande/MS mesmo sem o devido cumprimento, tendo em vista que 

a testemunha Jhone Diego da Silva tenha sido inquirida no presente ato.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 322073 Nr: 261-72.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARUMBY ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Sérgio Antônio dos 

Santos, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos a 

defesa pelo prazo de 05 (cinco) dias para que apresente seus memoriais 

finais escritos.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677913 Nr: 9544-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA, 

LUCIANO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório dos 

réus, com o retorno da missiva enviada para a Comarca de Cuiabá a fim 

de inquirir a vítima, declaro encerrada a instrução processual e determino 

vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673742 Nr: 5812-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 04/07, para CONDENAR o réu 

Gilvan França da Silva, brasileiro, solteiro, nascido em 07/08/1981, natural 

de Rondonópolis/MT, portador do RG 1472766-8 SSP/MT e CPF 

975.657.761-49, filho de Dalicio Ferreira da Silva e de Maria Aparecida 

França da Silva, residente na Rua Pedro Ferrer, nº 141, Bairro Jardim 

Cuiabá, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na 

prática do crime descrito no art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 322532 Nr: 707-75.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da ausência da testemunha Cleimara da Silva Rodrigues restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência para o 

dia 06 de novembro de 2018, ás 13h20min.

Dê-se vista dos autos ao ministério público para que se manifeste a 

respeito da testemunha Hélio Leite de Brito.

Intime-se a testemunha Cleimara da Silva Rodrigues.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662322 Nr: 10860-89.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Ary José Moraes 

Câmera, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, e vítima, bem como do interrogatório 

do réu, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677849 Nr: 9490-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HULIS DARLLIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 
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OAB:15217/O

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Felipe Nunes 

Cordeiro, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676553 Nr: 8345-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERNANDO DA CUNHA DIOGO, 

PAULO HENRIQUE DOS REIS CORREA, BRUNO MARTINS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Katiele Martins 

Rocha, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Defiro o requerimento da defesa Dra. Luamar Nascimento Canuto (OAB/MT 

16.660) neste ato representando os réus Jhonatan Fernando da Cunha 

Diogo e Paulo Henrique dos Reis Correa, concedendo o prazo de 05 

(cinco) o fim requerido.

Diante da inquirição das vítimas, bem como do interrogatório dos réus, com 

o retorno das missivas enviadas para as Comarcas de Porto 

Esperidião/MT e Cáceres/MT, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672913 Nr: 5131-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas/vítimas Manoel 

Sérgio Lopes da Silva, Kessilyn Kawane Ferreira Lopes, Gillberto Alves 

Santos, Magno Rosa Martins e Naziro Ribeiro de Matos Júnior, para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Solicito a devolução das missivas enviadas para a Comarca de Guiratinga 

mesmo sem o devido cumprimento.

Diante da dispensa de inquirição das testemunhas e vítimas, do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676350 Nr: 8176-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Wyllian Laionel de 

Oliveira, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha e do interrogatório do réu, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus 

memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668149 Nr: 1021-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677346 Nr: 9064-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da vítima Odair Dias.

Diante da ausência da vítima e testemunha restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência para o dia 12 de novembro de 

2018, ás 16h10min.

Requisite-se novamente o policial Flávio José Pereira de Carvalho.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635585 Nr: 6761-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PAULO GOMES DE SOUZA, JOSÉ 

VILSON ALVES, JAIR SANTOS ROCHA, LUCIMARA LELIS DE ARAÚJO, 

ROBERTO ROCHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20982, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, FLAVIA 

ALMIRÃO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085, Onório 

Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 Autos nº 6761-47.2015.811.0064 – Cód. 635585

Vistos.

Considerando a resposta à acusação ofertada pela ré LUCIMARA LELIS 

DE ARAUJO à fl. 336, observo que seu defensor arrolou as mesmas 

testemunhas indicadas na inicial pelo Ministério Público, contudo, tendo em 

vista que já foram produzidas provas nos autos, tais quais: inquirição de 

testemunhas, vítimas e interrogatório dos réus.

Intime-se, o patrono nomeado por esse juízo Dr. Allan Vieira Rocha, para 

manifestar-se acerca das provas já produzidas nos autos, principalmente 

na necessidade de proceder-se o interrogatório dos acusados Roberto e 

Lucimara, visto que estes já foram realizados.

 Por fim, caso o nobre advogado ratifique os atos processuais praticados 

no presente feito, declaro encerrada a instrução processual e determino 

vista dos autos ao Ministério Público e às defesas para que apresentem 

seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 652199 Nr: 1787-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISON DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...).Diante disso, julgo parcialmente procedente a denúncia para:a)nos 
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termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIAR 

Polliana Araújo Ferreira, quanto ao delito tipificado no artigo 121, § 2°, 

incisos I e IV, do Código Penal; e b)demonstrada a materialidade do crime e 

presentes os indícios suficientes de autoria, PRONUNCIAR, Welison de 

Souza Santos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do 

Júri, DECLARANDO-O como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos 

I e IV, do Código Penal.34.Em relação ao disposto no art. 413, § 3º do 

Código de Processo Penal, verifico que ainda estão presentes os 

fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um 

verdadeiro despropósito responder a todo o processo preso e, depois de 

pronunciado pela prática de crime de homicídio qualificado, ser colocado 

em liberdade.35.A gravidade da conduta, aqui analisada sob o contexto 

geral dos crimes praticados, caracteriza grande risco à ordem pública, 

pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, ou seja, 

dolosos contra a vida, existe uma necessidade premente de se coibir 

novas práticas por parte do réu.36.(...)

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 621139 Nr: 4275-26.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA DE CAMPOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE NUNES DELGADO - 

OAB:15279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Desse modo, com fulcro no artigo 117, inciso IV, da Lei de Execução 

Penal nº 7.210/1984 c/c art. 318, inciso IV, do CPP, DEFIRO o pedido de 

PRISÃO DOMICILIAR à recuperanda KARINA DE CAMPOS RODRIGUES, 

mediante as seguintes condições:•Deverá recolher-se diariamente a sua 

residência durante o período noturno das 19h00min às 06h00min, após 

este horário a recuperanda poderá frequentar cultos religiosos ou 

tratamento de saúde em qualquer horário, em razão da urgência;•Não 

mudar da comarca, sem autorização do Juízo;•Não se embriagar, não usar 

drogas, não fumar ou se apresentar embriagada publicamente;•Não portar 

armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de 

outrem;•Não frequentar bares, não frequentar boca de fumo, boates, 

casas de jogo e congêneres;•Não se envolver em novo delito;•Retornar ao 

estabelecimento prisional, assim que determinado pelo Juízo.Expeça-se 

AUTORIZAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR, devendo a 

recuperanda indicar o endereço onde irá permanecer, o que deverá ser 

certificado pelo Oficial de Justiça.Por fim, recolha-se eventual mandado de 

prisão expedido nos autos.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 610251 Nr: 498-67.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESAQUIEL INACIO DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Execução Número: 498-67.2013.811.0064

Nome Reeducando: Ezaquiel Inacio de Souza da Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 7a 0m 0d 16/06/2012 17/06/2012 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 5a 3m 23d 21/07/2014 20/08/2014 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

24/07/2014 19/08/2014 26 dias fl. 08 e Sistema Apolo

Total de dias interrompidos: 26

Data de Prisão Definitiva: 17/06/2012

Total da Pena: 12a 3m 23d

Regime Atual: Aberto

Data base para Livramento Condicional 17/06/2012

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 07/07/2017

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

17/06/2012 + 4a 11m 26d + 0a 0m 26d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 6a 0m 25d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

17/06/2012 + 12a 3m 23d + 0a 0m 26d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 6a 2m 26d

Data do Término da Pena: 04/11/2024

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 640326 Nr: 1844-48.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSECLEIA SELVINA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO ÀTILA LOPES 

SANTOS, para devolução dos autos nº 1844-48.2016.811.0064, Protocolo 

640326, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 617114 Nr: 147-60.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR PEREIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 02/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 147-60.2014.811.0064

Nome Reeducando: Valdenir Pereira Neves

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 21a 4m 0d 03/10/2012 23/11/2012 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 5a 2m 12d 16/10/2012 17/01/2013 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

 3a 0m 0d 23/11/2012 23/11/2012 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 10

Dias Remidos

Remições

Observações

88 fl. 117

101 fl.159

141 fls. 222/223

Data de Prisão Definitiva: 23/11/2012

Total da Pena: 29a 6m 12d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 17/01/2013

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 26/03/2024

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

17/01/2013 + 12a 1m 3d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 330 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(17/01/2013 - 23/11/2012) - 0a 0m 0d

(0a 1m 25d) - 0a 0m 0d = 0a 1m 25d

Data base para Livramento Condicional 17/01/2013

 Informações sobre livramento condicional
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Data Livramento Condicional 23/07/2032

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

17/01/2013 + 20a 5m 2d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 330- 1

Pena Restante a partir da data Atual 22a 9m 5d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

23/11/2012 + 29a 6m 12d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 330- 1

Pena Cumprida até data Atual 5a 10m 9d

Data do Término da Pena: 08/07/2041

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664777 Nr: 13139-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDF, EDST, SDSC, JVDJ, EVDPV, MJRS, RAR, 

VLPR, SFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - OAB:18974-O/MT, 

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - OAB:21536/O-MT, Armando 

Nunes Matos Júnior - OAB:205898/O, ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, DEJALMA 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12062/MT, EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O, MURILO SAMORANO MEDINA - OAB:23.367/b, Paulo 

Cesar de Oliveira - OAB:16.686-0, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA 

- OAB:20267

 Homologo as desistências formuladas. Oficie-se o Juízo de Caruaru 

solicitando informações quanto a missiva de fl.546. Oficie-se ainda ao 

Juízo de Cáceres-MT solicitando informações quanto ai interrogatório, 

conforme missiva de fls. 488. Para continuidade da instrução designo o dia 

06 de novembro de 2018, às 14:50, para interrogar os acusados detidos 

neste Juízo. Saem os presentes intimados, Requisitem-se os réus. Por fim, 

complemente-se a informação de fls. 576/578 informando à Corte da data 

designada para interrogatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 324911 Nr: 3017-54.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SILVA FAVORETO, WALLYSON 

FERNANDO DA SILVA SOUZA, CARLOS AUGUSTO NOVAIS SOARES, 

OLÉZIO VALÊNCIA DOS SANTOS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT, SHIRLEY 

FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/ 4.310 A

 (...) 3. Dispositivo. DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados 

RONALDO SILVA FAVORTO e CARLOS AUGUSTO NOVAIS SOARES, em 

virtude do óbito, em conformidade ao art. 107, inciso I do CP. Outrossim, 

declaro prescrito o direito do Estado em continuar a presente ação penal, 

de modo que JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE e de WALLYSON 

FERNANDO DA SILVA SOUZA e OLÉZIO VALÊNCIA DOS SANTOS 

JÚNIOR, conforme inteligência do artigo 107, inciso IV e art. 109, inciso V 

c/c art. 110, § 1°, todos do Código Penal. Determino o levantamento do 

valor apreendido, bem como a restituição dos objetos apreendidos. Intime 

o sentenciado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar conta a ser 

depositado o valor, bem como proceder com a retirada de seus bens, sob 

pena de perdimento ao Estado de Mato Grosso, mais precisamente ao 

Fundo Estadual de Combate ao Entorpecente. Transcorrido o prazo e não 

havendo manifestação, desde já DETERMINO o levantamento do valor 

apreendido, em favor do Estado de Mato Grosso - Fundo Estadual sobre 

Drogas - FUNESD/MT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Publique – se. Registre – se. Intimem – se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 658638 Nr: 7744-75.2017.811.0064

 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): DANIEL PEREIRA SOTERO, HIGO PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637, JURANDIR WERNECK DIAS - OAB:14813

 I – Considerando que os causídicos, Dr. João Batista Borges Junior 

OAB/MT 7637 e Dr. Jurandir Werneque Dias OAB/MT 14813, devidamente 

intimados para apresentarem as alegações finais (fls. 240, 241 e 242), 

quedaram-se inertes, para tanto, oficie-se ao Tribunal de Ética da OAB/MT 

para providências cabíveis.

II – Intimem-se os réus Daniel Pereira Sotero e Higo Pereira da Silva para, 

no prazo de 10 (dez) dias, constituírem novo defensor para patrocinar 

suas defesas nos autos, cientificando-os de que suas inércias importarão 

na nomeação de um Defensor Público.

III – Decorrido o prazo, e não sendo constituídos novos advogados ou 

apresentado os memoriais, remetam-se os autos à Defensoria Pública 

para apresentação das alegações finais.

IV – Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 631858 Nr: 3886-07.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906

 I – Considerando que o causídico, Dr. Alexandre Pinto Liberatti OAB/MT 

5906, devidamente intimado para apresentar alegações finais (fls. 

273/274), quedou-se inerte, oficie-se ao Tribunal de Ética da OAB/MT para 

providências cabíveis.

II – Intime-se a ré Lucimara de Lima para, no prazo de 10 (dez) dias, 

constituir novo defensor para patrocinar sua defesa nos autos, 

cientificando-a de que sua inércia importará na nomeação de um Defensor 

Público.

III – Decorrido o prazo, e não sendo constituído novo advogado ou 

apresentado os memoriais, remetam-se os autos à Defensoria Pública 

para apresentação das alegações finais.

IV – Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 617255 Nr: 304-33.2014.811.0064

 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): DANIEL FERREIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846

 (...) 3. Dispositivo OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO da imputação inserida 

da inicial acusatória para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, 

incontinenti, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por 

consequência, declaro extinta a punibilidade do acusado DANIEL 

FERREIRA VILELA, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 107, 

IV do CP. Determino o levantamento do valor apreendido, bem como a 

restituição dos objetos apreendidos. Intime-o para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar conta a ser depositado o valor, bem como 

proceder com a retirada de seus bens, sob pena de perdimento ao Estado 

de Mato Grosso, mais precisamente ao Fundo Estadual de Combate ao 

Entorpecente. Transcorrido o prazo e não havendo manifestação, desde 

já DETERMINO o levantamento do valor apreendido, em favor do Estado de 

Mato Grosso - Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT. Sem 

condenação em custas, posto que assistidos pela Defensoria Pública. 

Após a coisa julgada, arquive-se com as devidas cautelas.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 324259 Nr: 2378-36.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUSA PEREIRA DA SILVA, ANTONIO 

XAVIER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agildo Oliveira Amorim - 

OAB:3661-A

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal, de modo que JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

VANUSA PEREIRA DA SILVA e ANTONIO XAVIER SILVA, conforme 

inteligência do artigo 107, inciso IV e art. 109, inciso V c/c art. 110, § 1°, 

todos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Publique – se. Registre – se. Intimem – se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 338287 Nr: 2091-05.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDRO AREVALO RODRIGUES, SILMA RIBEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - 

OAB:9556

 1. Relatório.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

ISIDRO AREVALO RODRIGUES, SILMA RIBEIRO DA SILVA, pela suposta 

prática do delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06. Após regular 

instrução criminal, fora proferida sentença nossa autos, qual absolveu 

Silma Ribeiro da Silva e desclassificou a conduta de tráfico de drogas para 

porte de drogas com relação ao réu Isidro Arevalo, fls. 262/266. Em 

seguida, às fls. 289/291, a douta defesa do réu Isidro postulou pelo 

reconhecimento da prescrição, o que foi coadunado pelo digno agente 

ministerial, fl. 292. É o relatório.

2. Fundamentação

Compulsando os autos, verifico que com relação ao réu Isidro Arevalo 

Rodrigues fora proferida sentença desclassificatória do delito de tráfico 

para aquele previsto no art. 28 da lei 11.343/06.

Ocorre que, a imposição e execução de penas relativas do delito do art. 

28 da Lei nº 11.343/06, prescrevem em 02 (dois) anos, nos termos do art. 

30 da Lei nº 11343/06:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das 

penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 

107 e seguintes do Código Penal.

Desse modo, constato dos autos que a denúncia fora recebida em 20 de 

junho de 2011, fls. 92/93.

 Portanto, entre a data do recebimento da denúncia e a presente data, já 

transcorreu período superior ao lapso prescricional de forma que a 

pretensão punitiva do estado já teria sido fulminada pela prescrição.

 3. Dispositivo

Reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por 

consequência, declaro extinta a punibilidade de ISIDRO AREVALO 

RODRIGUES, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 107, IV do 

CP.

Após a coisa julgada, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se,

 Registre-se e

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 305664 Nr: 4596-42.2006.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL TEICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (..) 3. Dispositivo Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal, de modo que JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

RAFAEL TEICHE e TARCISIO LEANDRO CORREIA, conforme inteligência do 

artigo 107, inciso IV e art. 109, inciso V c/c art. 110, § 1°, todos do Código 

Penal. Após a coisa julgada, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601286 Nr: 5722-54.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGUES DA SILVA, AUGUSTO 

CEZAR CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

acusado SERGIO RODRIGUES DA SILVA e AUGUSTO CEZAR 

CAVALCANTE, conforme inteligência do artigo 107, inciso IV e art. 109, 

inciso V c/c art. 110, § 1°, todos do Código Penal Brasileiro. DETERMINO o 

perdimento dos bens ainda apreendidos e discriminados no termo de 

exibição e apreensão, todos em favor do Estado de Mato Grosso - Fundo 

Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14, vez que 

não comprovada a origem lícita. Aos bens que não são de interesse 

público e tampouco, vislumbro utilidade, o que impede sua doação, 

necessitando, portanto destruí-lo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as cautelas de praxe. Publique - se. Registre - se. Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333115 Nr: 3927-47.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 3. Dispositivo - JULGO IMPROCEDENTE a imputação inserida da inicial 

acusatória, a fim de ABSOLVER FABIANO PEREIRA LOPES, e o faço com 

fulcro no art. 386, inc. VII do CPP. Após a coisa julgada, arquive-se com as 

cautelas de estilo.Publique-se, Registre-se e Intimem-se Rondonópolis, 10 

de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 602625 Nr: 312-78.2012.811.0064

 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): THIAGO SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

acusado THIAGO SOUZA FERREIRA, conforme inteligência do artigo 107, 

inciso IV e art. 109, inciso V c/c art. 110, § 1°, todos do Código Penal 

Brasileiro. DETERMINO o perdimento dos bens ainda apreendidos e 

discriminados no termo de exibição e apreensão, todos em favor do 

Estado de Mato Grosso - Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, 

conforme a Lei 10.190/14, vez que não comprovada a origem lícita. Nos 

termos do disposto no art. 25, caput, da Lei nº 10.826/03, observadas as 

cautelas de estilo, encaminhem-se as armas de fogo, bem como as 

munições apreendidas, ao Comando do Exército. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique - se. Registre - 

se. Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 522 de 728



 Cod. Proc.: 325674 Nr: 3714-75.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKISLAINE CASTRO DE OLIVEIRA, LUCILENE 

DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA 

- OAB:1882-O/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal, de modo que JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

JAKISLAINE CASTRO DE OLIVEIRA e LUCILENE DA SILVA FERREIRA, 

conforme inteligência do artigo 107, inciso IV e art. 109, inciso V c/c art. 

110, § 1°, todos do Código Penal. Determino a restituição dos objetos 

apreendidos. Intime as sentenciadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

proceder com a retirada de seus bens, sob pena de perdimento ao Estado 

de Mato Grosso, mais precisamente ao Fundo Estadual de Combate ao 

Entorpecente. Transcorrido o prazo e não havendo manifestação, desde 

já DETERMINO o levantamento do valor apreendido, em favor do Estado de 

Mato Grosso - Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique – se. 

Registre – se. Intimem – se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 612061 Nr: 2496-70.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO LIMA SILVA, JHONATAN 

HENRIQUE PESSOA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 (...) 3. Dispositivo OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO da imputação inserida 

da inicial acusatória para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, 

incontinenti, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por 

consequência, declaro extinta a punibilidade dos acusados CARLOS 

EDUARDO LIMA SILVA e JHONATAN HENRIQUE PESSOA PINHEIRO, nos 

termos do art. 30 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 107, IV do CP. Determino a 

restituição dos objetos apreendidos. Intime-os para, no prazo de 15 

(quinze) dias, procederem com a retirada de seus bens, sob pena de 

perdimento ao Estado de Mato Grosso, mais precisamente ao Fundo 

Estadual de Combate ao Entorpecente. Transcorrido o prazo e não 

havendo manifestação, desde já DETERMINO o perdimento dos bens 

apreendidos, em favor do Estado de Mato Grosso - Fundo Estadual sobre 

Drogas - FUNESD/MT. Sem condenação em custas, posto que assistidos 

pela Defensoria Pública. Após a coisa julgada, arquive-se com as devidas 

cautelas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 338255 Nr: 2059-97.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON RODRIGO FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

acusados WANDERSON RODRIGO FERREIRA NUNES, conforme 

inteligência do artigo 107, inciso IV e art. 109, inciso V c/c art. 110, § 1°, 

todos do Código Penal. Abstenho-me de manifestar acerca dos bens 

apreendidos, visto que tal matéria já fora analisada nos autos de cód. 

338586. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de 

praxe. Publique – se. Registre – se. Intimem – se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 632375 Nr: 4258-53.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PIRES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - 

OAB:5161-MT

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado PAULO HENRIQUE PIRES ALVES, conforme inteligência do artigo 

107, inciso IV e art. 109, inciso V c/c art. 115 c/c art. 110, § 1°, todos do 

Código Penal Brasileiro. Restitua o celular apreendido. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674335 Nr: 6333-60.2018.811.0064

 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): MARCOS ANTONIO FONSECA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Marcos Antônio Fonseca 

da Silva, pelas práticas, em tese, do disposto no artigo 33, caput, da Lei 

11.343/06 (1° fato), artigo 180, caput, (2° fato), e o artigo 307 (3° fato), c/c 

artigos 69 e 61, inciso I, todos do Código Penal, ocorrido em 06.05.2018.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifique-se o acusado para, em 10 dias, apresentar a defesa escrita, 

devendo ser questionado se possui advogado constituído e condições de 

constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta vara, devendo ser intimado para apresentar a defesa, 

independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

V – Ademais, consoante cediço, os aparelhos telefônicos têm sido 

comumente usados para a prática do comércio espúrio de drogas, então 

inequívoco a necessidade de se conhecer os registros contidos nos 

aparelhos celulares apreendidos de posse do denunciado em questão. 

Razão qual DETERMINO seja oficiada à DD. Autoridade Policial responsável 

pelas investigações, a fim de que encaminhem os aparelhos à POLITEC 

para extração de dados, com posterior envio do respectivo laudo a esse 

juízo. Após a apresentação do laudo, dê-se nova vista ao Ministério 

Público.

VI – Por fim, extrai-se cópia integral da denúncia após, oficie-se e 

remeta-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal, desta Comarca, informando do 

novo fato delituoso praticado pelo acusado supracitado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670635 Nr: 3070-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENILSON FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de VALDENISON FERREIRA 

DIAS, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/06 (1° Fato) e artigo 329, caput, (2° Fato), c/c artigo 69, ambos do 

Código Penal, ocorrido em 17.02.2018.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifique-se o acusado para, em 10 dias, apresentar defesa escrita, 
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devendo ser questionado se possui advogado constituído e condições de 

constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta vara, devendo ser intimado para apresentar defesa, 

independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 679716 Nr: 11284-97.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAL VITO - OAB:19830/O

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Lucas Baraldi, pelas 

prática, em tese, dos disposto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, 

ocorrido em 27 de julho de 2018.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifique-se a acusada para, em 10 dias, apresentar defesa escrita, 

devendo ser questionada se possui advogado constituído e condições de 

constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta vara, devendo ser intimada para apresentar defesa, 

independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV – Outrossim, extraia-se cópias dos autos e remetam-se à Delegacia de 

Polícia de origem, para proceder com a apuração de eventual participação 

de um terceiro identificado, nos termos da manifestação ministerial de fl. 

59/60, no prazo de 30 (trinta) dias.

V – No mais, defiro a manifestação ministerial, no que tange o item II, fl. 58.

VI - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675065 Nr: 6984-92.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA, 

THIAGO CESAR SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, DEJALMA FERREIRA DOS SONTOS - OAB:12.062, 

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12062/MT

 3. Dispositivo. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA, como incurso 

na infração do art. 33, caput da Lei 11.343/06. Por outro lado, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o denunciado THIAGO 

CÉSAR SILVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, e o faço com fulcro no 

art. 386, inc. V do Código de Processo Penal.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655481 Nr: 4894-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-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: 4894-48.2017.811.0064 – Código 655481

Espécie: Ação Penal – Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Pedro Fernandes de Souza

 Data e horário: quarta-feira, 10 de Outubro de 2018, 13h59min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotora de Justiça: Janine Barros Lopes

Advogada: Jurandir Verneque Dias

 Aberta a audiência constatou-se a presença da Promotora de Justiça, do 

advogado e a vítima. Ausente o acusado.

 Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado, 

conforme se verifica dos autos, mudou de endereço sem informar a este 

Juízo, consoante se verifica de fls. 99, inclusive, a própria defesa 

informou não saber informar o atual endereço do réu (fls. 101), razão pela 

qual, o processo seguirá sem a sua presença, na forma preconizada pelo 

Artigo 367 do Código de Processo Penal.

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 orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias 

à defesa do acusado.

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

Janine Barros Lopes

 Promotora de Justiça

Jurandir Verneque Dias

 Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648722 Nr: 9057-08.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BARROS CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAL VITO - OAB:19830/O

 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: 9057-08.2016.811.0064 – Código 648722

Espécie: Ação Penal – Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Elton Barrosa Candido

 Data e horário: quarta-feira, 10 de Outubro de 2018, 14h15min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotora de Justiça: Janine Barros Lopes

Advogado: Edival Vito

Parte Réu: Elton Barrosa Candido

 Aberta a audiência constatou-se a presença da Promotora de Justiça, do 

advogado, o acusado e a vítima.

 Vistos etc.
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Dou por encerrada a presente instrução processual, nos termos do que 

dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os 

debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias à 

defesa do acusado.

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

Janine Barros Lopes

 Promotora de Justiça

Edival Vito

 Advogado

Elton Barros Candido

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633422 Nr: 5019-84.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DATIVO FRANCISCO DOS REIS

 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: 5019-84.2015.811.0064 – Código 633422

Espécie: Ação Penal – Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Dativo Francisco dos Reis

 Data e horário: quarta-feira, 10 de Outubro de 2018, 14h45min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotora de Justiça: Janine Barros Lopes

Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Aberta a audiência constatou-se a presença da Promotora de Justiça, do 

Defensor Público e a vítima. Ausente o acusado.

 Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado, 

conforme se verifica dos autos, mudou de endereço sem informar a este 

Juízo, consoante se verifica de fls. 82, razão pela qual, o processo 

seguirá sem a sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do 

Código de Processo Penal.

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 orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias 

à defesa do acusado.

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

Janine Barros Lopes

 Promotora de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Defensor Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 681975 Nr: 13266-49.2018.811.0064

 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: HGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERMY CRUVINEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O REQUERENTE, POR SEU PATRONO, A COMPARECER NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 05/11/2018, ÁS 

16H00MIN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633456 Nr: 5033-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FELEX DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Roberto Gouveia 

Marchesi - OAB:370390

 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: 5033-68.2015.811.0064 – Código 633456

Espécie: Ação Penal – Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Claudio Felex do Nascimento

 Data e horário: quarta-feira, 10 de Outubro de 2018, 15h31min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotora de Justiça: Janine Barros Lopes

Advogado: João Roberto Gouveia Marchesi

 Aberta a audiência constatou-se a presença da Promotora de Justiça, do 

advogado, a vítima e o acusado.

 Vistos etc.

Dou por encerrada a presente instrução processual, nos termos do que 

dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os 

debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias à 

defesa do acusado.

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

Janine Barros Lopes

 Promotora de Justiça

João Roberto Gouveia Marchesi

 Advogado

 Claudio Felex do Nascimento

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637010 Nr: 7927-17.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN HENRIQUE BORGES DE ARRUDA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 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: 7927-17.2015.811.0064 – Código 637010

Espécie: Ação Penal – Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Cristian Henrique Borges de Arruda Santos

 Data e horário: quarta-feira, 10 de Outubro de 2018, 15h49min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotora de Justiça: Janine Barros Lopes

Advogado: Erika Moraes de Lima

 Parte Réu: Cristian Henrique Borges de Arruda Santos

 Aberta a audiência constatou-se a presença da Promotora de Justiça, da 

advogada, a vítima e o acusado.

 A defesa do acusado desistiu da oitiva da testemunha Ledir Borges de 

Arruda.

 Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva da testemunha 

Ledir Borges de Arruda, ante a manifestação da defesa.

 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 orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias 

à defesa do acusado.

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

Janine Barros Lopes

 Promotora de Justiça

Erika Moraes de Lima

 Advogada

 Cristian Henrique Borges de Arruda Santos

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 681611 Nr: 12985-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDVEDVDEFCAMDCDR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN GUILHERME DA COSTA 

GASPARETO - OAB:24589/MT, Pablo Cortez Loi - OAB:OAB/MT 

11.152

 ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de 

fls. 65/79 e, consequentemente MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado Juliano de Souza Lima, vez que permanecem os requisitos e 

fundamentos dos Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 10 

de Outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628464 Nr: 1140-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMES FERREIRA LOPES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVILSON JOSÉ GUIMARÃES - 

OAB:6.534

 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: 1140-69.2015.811.0064 – Código 628464

Espécie: Ação Penal – Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Romes Ferreira Lopes Júnior

 Data e horário: quarta-feira, 10 de Outubro de 2018, 16h25min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotora de Justiça: Janine Barros Lopes

Advogado: Edvilson José Guimarães

 Aberta a audiência constatou-se a presença da Promotora de Justiça, o 

advogado, a vítima e a testemunha João Bosco Pinheiro Jota. Ausente o 

acusado.

 Vistos etc.

Ante a ausência de intimação do acusado, redesigno a solenidade para o 

dia 16/04/2019, às 15h30min.

Por fim, defiro o pedido de juntada de documentos de fls. retro.

 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

Janine Barros Lopes

 Promotora de Justiça

Edvilson José Guimarães

Advogado

 Maria Edimara Pinheiro Jota

Vítima

João Bosco Pinheiro Jota

Testemunha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665429 Nr: 13722-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS S. DAMIAN 

- OAB:3615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13392/MT

 Processo: 13722-33.2016.811.0064 – Código: 665429.

Vistos etc.

Inicialmente, RECEBO o presente recurso de apelação de fls. 2.370/2.380, 

já que é tempestiva, conforme certidão de fl. 2.434.

 Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Artigo art. 1.010, §1º, Código de 

Processo Civil.

 Após, certifique a Sr.ª gestora judiciária como como prescrito no Artigo 

346 da CNGC.

Em seguida, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente 

recurso de apelação interposto.

 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 10 de outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635252 Nr: 6475-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO MIRANDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANNE RODRIGUES SILVA - 

OAB:20.349/O-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: 6475-69.2015.811.0064 – Código 635252
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Espécie: Ação Penal – Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Paulo Sérgio Miranda Souza

Data e horário: quarta-feira, 10 de Outubro de 2018, 17h18min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotora de Justiça: Janine Barros Lopes

Advogada: Rayanne Rodrigues Silva

 Aberta a audiência constatou-se a presença da Promotora de Justiça, a 

advogada, a testemunha de acusação, as testemunhas de defesa e o 

acusado. Ausente a vítima.

 A testemunha Sandra da Silva Teodoro informou o nome do esposo da 

vítima como sendo Wesley Martins, residente no bairro Matias Neves, 

telefone: (066) 9 99331750.

 Vistos etc.

Considerando a ausência da vítima, bem como a necessidade de inquirir 

como testemunha do Juízo o Sr. Wesley Martins, assim, redesigno a 

solenidade para o dia 23/05/2019, às 15h30min.

 Às providências.

 Notifiquem-se a vítima e a testemunha do Juízo Wesley Martins, sendo 

que os mesmo deverão ser intimados no mesmo endereço, sendo ser 

diligenciado visando à obtenção do endereço via contato telefônico.

 Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para a vítima.

 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

Janine Barros Lopes

 Promotora de Justiça

Rayanne Rodrigues Silva

Advogada

Paulo Sérgio Miranda Souza

Acusado

Eurides Miranda Souza

 Testemunha de defesa

Valdeci Miranda Souza

Testemunha de defesa

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 665288 Nr: 13602-87.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BARREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL BARREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

04526326178, Filiação: Elizabete Barreira de Oliveira, data de nascimento: 

04/03/1990, brasileiro(a), convivente. 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: 665288Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 89.Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza 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, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 10 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 657877 Nr: 7120-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK MICHEL DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, atualmente em local incerto e não sabido ERICK MICHEL 

DA SILVA RIBEIRO, Rg: 23891700, Filiação: Vera da Silva Pereira e 

Messias Batista Ribeiro, data de nascimento: 18/04/1995, brasileiro(a), 

natural de Rondonopolis-MT, convivente, pintor, Telefone 66 99677-8939 e 

atualmente em local incerto e não sabido VIVIAN HILLARY ELIAS 

CEZARETTI, Cpf: 04787212184, Rg: 23907339, Filiação: Maria Aparecida 

Vaz e Gilberto Lopes Cezaretti, brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Telefone 

(66)96708904. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

ERICK MICHEL DA SILVA RIBEIRO, pela conduta criminosa descrita no 

Artigo 147 em continuidade delitiva, na forma do Artigo 71, do Código 

Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.A seguir, passo à 

dosimetria da pena.A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 

do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.Em 

cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo 

a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi 

acentuada, possuindo o mesmo total consciência da ilicitude do fato 

cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que 

teve.II – No tocante aos antecedentes, deixo de reconhecer ante a Súmula 

444 do STJ.III – Observo também que quanto à conduta social e 

personalidade do acusado não há dados para análise e laudo 

específico.IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, 

vez que ameaçou a vítima sem qualquer incitação aparente, demonstrando 

a banalidade da ação.V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.VI 

– As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar 

a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de 

toda ordem.VII - Quando ao comportamento da vítima, esta em nada 

contribuiu para a consecução da conduta criminosa.Diante da análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser 

fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de 

detenção.Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a 

circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 

11.340/2006.Diante disso, agravo em 15 (quinze) dias a pena do acusado. 

Contudo, verifica-se a presença da atenuante de confissão espontânea, 

prevista no Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Dessa forma, 

atenuo a pena em 01 (um) mês de detenção.Assim, a pena intermediária a 

que se chega, na 2ª fase da dosimetria é de 02 (dois) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção.Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se 

que incide a causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do Código 

Penal, haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva 

do crime de ameaça por várias vezes contra a vítima, conforme 

fundamentação retro, inclusive o depoimento da vítima, de forma que a 

pena acima deve ser acrescida em 1/6 (um sexto), isto é, em 12 (doze) 

dias de detenção.Por fim, não há causas de diminuição de pena a serem 

reconhecidas.Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 

02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção. ISTO POSTO, 

CONDENO o acusado ERICK MICHEL DA SILVA RIBEIRO, a cumprir a pena 

privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de 

detenção, pelo crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal, em 

continuidade delitiva), 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 
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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 cestas básicas.Não se aplica, ainda, 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 violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do 

referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as 

circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao 

acusado, não autorizam a concessão do benefício. Ademais, FIXO o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados 

pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo 

Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso .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 condenatória, o que fere aquilo que a doutrina 

convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, 

proporcionalidade).Sem condenação ao pagamento das custas. Intime-se 

a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e seu Advogado, 

ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma 

do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério Público. Certificado o 

trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se 

ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio 

Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos 

Culpados (Art. 393, inciso II, do CPP); e 5) Expeça-se Guia de Execução 

Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4ª 

Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo. Após, arquivem-se estes autos, com as baixas 

n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 07 de Agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza 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, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 10 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 626324 Nr: 8334-57.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI ALVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, atualmente em local incerto e não sabido DAVI ALVES DE 

ABREU, Filiação: Carlito Cardoso de Abreu e Benedita Souza de Abreu, 

data de nascimento: 21/09/1982, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), soldador, Telefone 3421 9418 e atualmente em local incerto e 

não sabido GEAZI ALVES DE ABREU, Rg: 17670209, Filiação: Benedita 

Alves de Abreu e Carlito Cardozo de Abreu, data de nascimento: 

10/09/1985, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, 

doméstica, Telefone 66 9954 3687. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código: 626324Vistos etc.O Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso ofereceu denúncia em face de Davi Souza Cardoso, 

devidamente qualificado nos autos, por ter, em tese, perpetrado as 

condutas descritas no Artigo 129, § 9º, Artigo 147, Artigo 163, § único, 

inciso I, todos do Código Penal, com implicações da Lei nº 11.340/2.006. 

Narra a denúncia que, em 24/11/2014, por volta das 15h40min, na 

residência comum, localizada na Rua 07, Casa 11, Quadra 04, Bairro Dom 

Osório Stoffel, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com um 

chute, o acusado ofendeu a integridade corporal e saúde da irmã Geazi 

Alves de Abreu, provocando equimose torácica esquerda, conforme laudo 

de lesão corporal 2857.A.14 de fls. 52/54; por palavras, ameaçou de 

morte a mesma vítima dizendo que a mataria e com violência física e grave 

ameaça contra a genitora Benedita Alves de Abreu e contra a irmã Geazi 

Alves de Abreu, com golpes de mãos e arremessos, destruiu, inutilizou e 

danificou as lâminas de vidro da porta frontal, o ventilador e a pia de 

mármore da residência citada, conforme BOPJC 2014.326240 de fls. 4/5 e 

laudo pericial criminal de constatação de danos em residência 

200.02.05.2014.1940 de fls. 57/66.Consta ainda que, o denunciado é filho 

da vítima Benedita Alves de Abreu e irmão da vítima Geazi Alves de 

Abreu.Depreende-se que, a polícia foi acionada e prendeu o acusado em 

flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos. Consta às fls. 

48 termo da audiência prevista no Artigo 16 da Lei nº 11.340/2006, 

oportunidade que a vítima Benedita renunciou a representação ofertada, 

isso no tocante ao crime descrito no Artigo 147 do Código Penal.A 

denúncia foi recebida em 03/12/2015 (fls. 77). O acusado foi devidamente 

citado em 20/04/2016 (fls. 105/106), tendo apresentado a resposta à 

acusação em 13/05/2016 (fls. 107). Durante a audiência de instrução e 

julgamento ocorrida no dia 03/07/2018, foram colhidos os depoimentos das 

02 vítimas e, ao final, foi realizado o interrogatório do acusado, momento 

em que as partes apresentaram os memoriais em audiência, consoante se 

verifica de fls. 136/141.O Ministério Público, por seu digno Promotor de 

Justiça, apresentou os memoriais, pugnando, em suma, pela absolvição do 

acusado em relação ao crime de ameaça e pela condenação em relação 

aos crimes de lesão corporal e dano qualificado (fls. 136/vº). A combativa 

defesa, por sua vez, requereu em suma, o reconhecimento da atenuante 

de confissão espontânea (fls. 136/vº). É o que merece registro.Trata-se, 

na espécie, Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério 

Público Estadual em face de Davi Alves de Abreu, devidamente qualificado 

nos autos, por ter, em tese, perpetrado as condutas descritas no Artigo 

129, § 9º, c/c Artigo 147, Artigo 163, § único, I, todos do Código Penal. No 

caso em análise, verifica-se que o sujeito ativo do crime é filho da vítima 

Benedita Alves de Abreu e irmão da vítima Geazi Alves de Abreu, sendo 

que possui relações íntimas de afeto, circunstância que, aliada ao fato da 

infração penal ocorrer no ambiente doméstico ou familiar, atrai a 

competência deste Juízo Especializado para conhecer, processar e julgar 

o feito.Portanto, ante a pluralidade de crimes, passo a analisar os fatos 

delituosos.DO CRIME DE AMEAÇA (Artigo 147 do Código 

Penal):Inicialmente, no caso vertente, não obstante tenha havido o 

recebimento da denúncia, após a instrução processual, como destacou o 

Ministério Público, o delito de ameaça descrito na exordial acusatória não 

foi comprovado, isso porque a vítima Geazi Alves de Abreu não confirmou 

os fatos em Juízo.Assim sendo, há dúvidas em relação a ação praticada 

pelo denunciado, em relação ao delito acima mencionado.De tal modo, ante 

a dúvida sobre o injusto penal, que deve ser interpretado em favor do 

acusado, a absolvição é medida que se impõe. Dessa forma, como se 

nota, não há prova suficiente para a condenação, a qual exige prova 

clara, inconteste e induvidosa acerca da autoria delitiva do delito de 

ameaça, hipótese inocorrente nos autos. Nesse sentido, não há que se 

cogitar a condenação do acusado, tanto que o Ministério Público postulou 

ao final do processo pela sua absolvição, conforme consta dos memoriais 

de fls. 136/vº.Portanto, não há outra alternativa, senão a de decretar a 

absolvição do réu quanto ao fato, em tese criminoso que lhe foi atribuído 

na presente Ação Penal, apenas no tocante ao crime de ameaça, por ser 

esta a resposta estatal que se mostra a mais justa e adequada no caso 

vertente, diante da fragilidade do conjunto probatório existente, 

insuficiente para que este Juízo chegue, no exercício do seu livre 

convencimento motivado (ou persuasão racional), à imprescindível, 

inequívoca e segura conclusão de que seria de rigor a condenação do 

acusado. Por tais razões, bem como as demais explicitadas pelas partes 

em suas alegações finais, a absolvição do acusado quanto ao delito a ele 

imputado nestes autos é medida que se impõe, fundando-se no Artigo 386, 
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inciso VII, do Código de Processo Penal, isso apenas em relação ao crime 

de ameaça. DO CRIME LESÃO CORPORAL (Artigo 129, § 9º, Código 

Penal).O delito de lesão corporal traz no seu dispositivo legal a seguinte 

redação:“Art. 129. CP. Ofender a integridade corporal ou a saúde de 

outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano.[...]§ 9º Se a lesão for 

praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou 

companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, 

prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de 

hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.Desde 

logo, cabe asseverar que o Superior Tribunal de Justiça aprovou a 

seguinte Súmula sobre Violência Doméstica:“Súmula 542 – STJ: A ação 

penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica 

contra a mulher é pública incondicionada”.Desta forma, trata-se de Ação 

Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público 

Estadual a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular 

do processo.Postas tais premissas, no caso vertente a materialidade do 

crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de 

Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Lesão Corporal n° 

2857-A.14 de fls. 59/61, mapa topográfico de fls. 62 e corroborados pelas 

declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial como em 

Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime. No que tange à autoria, 

verifico que está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no 

bojo dos autos, mormente pelas declarações da vítima que afirmou na fase 

inquisitiva e judicial, de forma clara e inequívoca, que foi agredida 

fisicamente pelo acusado.Ademais, anoto que o depoimento da vítima 

Bendita Alves de Abreu prestado em sede extrajudicial encontra-se 

encartado às fls. 19. Já em Juízo a vítima Benedita Alves de Abreu, 

declarou o seguinte, “in verbis”: (fls. 138 e mídia fls. 141):“(...) Que o 

acusado é filho da depoente; Que na hora da briga não estava em casa; 

Que sempre tem discussões entre a Geazi e o acusado; Que o acusado 

não ameaçou a depoente, até porque não estava em casa na hora da 

briga; Que o acusado estava fazendo uso de bebida alcoólica desde 

cedo; Que o acusado nunca colocou a mão da depoente, tampouco 

ameaçou de morte; Que houve uma discussão na residência e o acusado 

pegou uma cadeira e bateu na porta, sendo que esta quebrou; Que 

confirma que faziam 06 dias que o denunciado havia saído da cadeia; Que 

o ventilador quebrado não é de sua propriedade; Que reafirma que o 

acusado nunca proferiu ameaça de morte em desfavor das vítimas; Que o 

réu morou 02 anos com a depoente e nunca teve problemas com ele; Que 

o acusado discutiu com o marido da vítima Geazi, oportunidade que pegou 

uma cadeira e jogou contra a porta; Que não fez boletim de ocorrência em 

desfavor do acusado, bem como não chamou a policia e não sabe 

esclarecer que chamou; Que após os fatos descritos na denúncia não 

houve mais problemas entre as partes; Que o acusado fez tratamento 

contra o vício e agora está bem, inclusive, trabalhando; Que não sabe 

esclarecer quantas vezes o acusado foi preso; Que anteriormente o 

acusado convivia com o pai e não com a depoente; Que confirma que o 

acusado quebrou o vidro da porta, a pia da cozinha e o ventilador; Que o 

acusado o acusado quebrou a pia e o ventilador no período da manhã; 

(...)” (sic)Consigno, ainda que o depoimento da vítima Geazi Alves de 

Abreu em sede extrajudicial encontra-se encartado às fls. 21. Ademais, 

consigno que, a vítima Geazi Alves de Abreu, ao ser inquirida em Juízo 

declarou o seguinte: “in verbis”: (fls. 140 e mídia fls. 141):“(...) Que é irmã 

do acusado; Que no dia dos fatos descritos na denúncia ocorreu uma 

discussão familiar; Que discutiu com o acusado; Que o acusado estava 

muito alterado no dia dos fatos, inclusive, quebrou o vidro da porta, o 

ventilador e a pia; Que o acusado desferiu uma pesada no peito da 

depoente, sendo que esta caiu; Que não foi ameaçada pelo acusado; Que 

o acusado tinha saído uns dias antes da prisão; Que reafirma que não foi 

ameaçada de morte; Que os danos provocados pelos crimes foram 

reparados, não sabendo esclarecer quem efetuou o conserto;” (sic) 

Dessa forma, verifico, também, que não há quaisquer divergências entre 

os relatos das vítimas. Ao contrário, têm-se narrativas que se 

completam.Por sua vez, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e 

da ampla defesa, o acusado Davi Alves de Abreu, declarou o seguinte 

(fls. 139 e fls. 141): “in verbis”:(...) Que nega ter proferido ameaças de 

morte em desfavor das vítimas; Que não se recorda de ter cometido o 

crime de dano; Que estava embriagado no dia dos fatos; Que lembra de 

ter discutido com o sobrinho, filho da vítima Geazi; Que a vítima Geazi ficou 

provocando o depoente; Que lembra de ter desferido um empurrão na 

vítima Geazi; Que não se recorda dos fatos na íntegra; Que atualmente 

não faz uso de entorpecentes e bebida alcoólica; Que não possui raiva 

das vítimas;(...)” (sic)Assim sendo, no tocante ao crime em tela, 

verifica-se que o acusado confessou a prática do crime, ainda que tenha 

sido uma confissão qualificada. Portanto, verifica-se que a autoria e a 

materialidade estão sobejamente comprovadas, não se assentando em 

meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o 

bastante para autorizar o decreto condenatório.Consigno, ainda, por 

relevante que as agressões que a vítima foi submetida, ficaram 

amplamente demonstradas pelo laudo de lesão corporal e mapa 

topográfico para localização de lesões de fls. 59/62.Sendo assim, não há 

alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas 

sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas 

extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que 

pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.DO CRIME DE 

DANO (Artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal):Nos termos 

do Artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, configura-se 

crime de dano qualificado: “Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa 

alheia:Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.Dano 

qualificadoParágrafo único - Se o crime é cometido:I - com violência à 

pessoa ou grave ameaça;(...)Pena - detenção, de seis meses a três anos, 

e multa, além da pena correspondente à violência.”O crime de dano ocorre 

quando a ação delituosa ocasiona lesão ao bem juridicamente protegido. 

Nesse sentido a abalizada lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci 

(Código Penal Comentado, 13ª Ed., rev., at. e amp, Edit. RT, pág. 842) 

dispõe, “in verbis”:“(...) É o prejuízo material ou moral causado a alguém 

por conta de deterioração ou estrago de seus bens. A constituição 

Federal expressamente dá proteção ao individuo que sofre dano, ao 

preceituar que é assegurada a indenização por dano material, moral ou a 

imagem (Artigo5º, v). Nesse contexto, entretanto é o dano referente à 

pessoa, não à coisa. O Código Penal, por sua vez, cuidando da proteção 

ao patrimônio – bem constitucionalmente protegido também – tipificou a 

conduta de quem destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia (...)”No caso 

vertente a materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, 

precisamente no Boletim de Ocorrência, pelo termo de interrogatório em 

s e d e  e x t r a j u d i c i a l ,  b e m  c o m o  c o r r o b o r a d o s  p e l a s 

declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual, tudo 

atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao 

acusado. Assim, no tocante à comprovação da autoria, evidente 

afigura-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente 

demonstrada pelos depoimentos das vítimas, sob o crivo do contraditório e 

da ampla defesa. As declarações das vítimas em sede extrajudicial 

encontram-se encartadas às fls. 19 e fls. 21, noticiando o crime de dano, 

sendo que tais declarações são uníssonas, sem divergências, repletas de 

detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o 

depoimento prestado em Juízo.Já em Juízo, as vítimas confirmaram a 

ocorrência do crime de dano, inclusive elencaram os objetos 

danificados.De outra banda, o acusado declarou que não se recorda de 

ter cometido o crime de dano.Outrossim, o laudo pericial acostado aos 

autos dá conta dos danos provocados na residência das vítimas, 

conforme se verifica de fls. 63/73.Sendo assim, não há alternativa a este 

Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a 

prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da 

punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem 

ser eventualmente reconhecidas em sentença.ISTO POSTO, JULGO 

PARCIALMENTE os pedidos formulados na Denúncia ofertada pelo 

Ministério Público para CONDENAR o acusado DAVI ALVES DE ABREU, 

devidamente qualificado nos autos, pelas práticas das condutas 

criminosas descritas nos Artigos 129, § 9º e 163, parágrafo único, inciso I, 

do Código Penal, na forma do Artigo 69 do Código Penal, nos termos da Lei 

nº 11.340/2006 e ABSOLVÊ-LO da conduta descrita no Artigo 147 do 

Código Penal.A seguir, passo à dosimetria da pena.Atenta ao princípio e 

garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, 

XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do 

acusado: Do crime descrito no Artigo 129, § 9º, do Código Penal:A pena 

prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) 

é de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.Em cumprimento às 

diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal: I - Verifica-se que a 

culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da 

ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta 

diversa da que teve.II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os 

ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.III – Em 

relação à conduta social e a personalidade do acusado estão 

corrompidas, vez que responde a vários processos criminais nesta 
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Comarca e, inclusive, registra uma condenação.IV – No que tange ao 

motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem 

qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação, 

causando-lhe sofrimento físico e mental.V - As circunstâncias e 

consequências são inerentes ao tipo penal.VI - Quanto ao comportamento 

da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta 

criminosa.Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se 

uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base 

deve ser fixada em 05 (cinco) meses de detenção. Passando à segunda 

fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide nenhuma 

circunstância agravante.De outra banda, verifica-se que o acusado 

confessou a autoria delitiva, razão pela qual incide a atenuante de 

confissão espontânea prevista no Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código 

Penal. Por tais razões, a reprimenda deve ser atenuada em de 01 (um) 

mês nesta segunda fase. Da mesma forma, a pena que se chega nessa 

segunda fase da dosimetria da pena é de 04 (quatro) meses de 

detenção.Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de 

aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena 

anteriormente estabelecida.Pelos motivos acima expostos, fixo em 

definitivo a pena em 04 (quatro) meses de detenção.DO CRIME DE DANO 

(Artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal):A pena prevista é 

para o delito de dano é a de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) 

anos, e multa, além da pena correspondente à violência.Em cumprimento 

às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal:I - Verifica-se que a 

culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo, total 

consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido 

com conduta diversa da que teve.II – No tocante aos antecedentes o 

acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal 

de Justiça. III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado 

não há dados para análise e laudo específico.IV – No que tange o motivo 

do crime este não lhe favorece, vez que o acusado com violência, 

danificou a residência da vítima, sem nenhuma incitação aparente, 

demonstrando a banalidade da ação.V - As circunstâncias e 

consequências são inerentes ao tipo penal.VI - Quanto ao comportamento 

da vítima, este em nada contribuiu para a consecução da conduta 

criminosa.Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as 

uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada 

acima do mínimo legal, ou seja, em 09 (nove) meses de 

detenção.Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as 

agravantes descritas no Artigo 61, inciso II, alínea “e”, pelo fato da vítima 

Benedita Alves de Abreu ser genitora do acusado. Consigno ainda que, 

incide a agravante descrita na alínea “f”, haja vista que o crime foi 

cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 

5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.Ademais, verifica-se a presença da 

circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “h”, do 

Código Penal, tendo em vista que a vítima possuía 69 (sessenta e nove) 

anos há época do crime. Por tais razões, agravo em 03 (três) meses a 

pena do acusado.De outra banda, não se verifica-se a presença de 

nenhuma circunstância atenuante, ao contrário do alegado pela defesa do 

acusado.Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da 

dosimetria, é a de 01 (um) ano de detenção. Na terceira e última fase da 

fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou 

diminuição da pena.Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, 

em 01 (um) ano de detenção. CONCURSO MATERIALPor fim, regido pelo 

Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o 

exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.ISTO POSTO, 

CONDENO o acusado DAVI SOUZA CARDOSO, a cumprir a pena privativa 

de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção pelos 

crimes lesão corporal e dano qualificado, 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.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 cestas básicas.Não se aplica, ainda, 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 violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referida dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do 

benefício.Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao 

Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso . 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 

condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).Por fim, 

ISENTO o acusado do pagamento das custas processuais, tendo em vista 

que o mesmo foi assistido pela Defensoria Pública.Intime-se a vítima do 

conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 

2º, do Código de Processo Penal, o réu e Advogado, ocasião em que 

deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 

da CNGC/MT, assim como o Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados 

(art. 393, inciso II, do CPP); e 5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser 

distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Após, arquivem-se 

e s t e s  a u t o s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de Agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza 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, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 10 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 671503 Nr: 3867-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BARCELOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO BARCELOS CAMPOS, Cpf: 

01524173118, Filiação: Zenaide Maria Barcelos Campos, data de 

nascimento: 14/08/1987, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, funileiro, Telefone (66)99991-4028. 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: 671503Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 84.Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza 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, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 10 de outubro de 2018
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Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634173 Nr: 5579-26.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PELEGRINI MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JÚNIOR - OAB:15.871

 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: 5579-26.2015.811.0064 – Código 634173

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: André Pelegrini Marques

 Data e horário: quinta-feira, 11 de Outubro de 2018, 13h54min.

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 vítima e a 

testemunha de defesa. Ausentes o acusado e seu advogado.

 Vistos etc.

Considerando a ausência momentânea do acusado, redesigno a 

solenidade para o dia 11/12/2018, às 17h10min.

 Sem prejuízo, tendo em vista que o causídico Celso Leopoldo Nunes 

Júnior, inscrito na OAB sob o nº 15.871, apesar de devidamente intimado 

via DJE, não compareceu na presente solenidade sem motivo justificado, 

assim, determino que oficie-se à OAB - Mato Grosso - 1ª Subseção de 

Rondonópolis, para que adotem as providências que entenderem 

necessárias.

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 Costa

Promotor de Justiça

Elisangela Aparecida Delavy

 Vítima

 Antônio Carlos Delavy

Testemunha de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 630045 Nr: 2332-37.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIVIANE MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadia Fernandes Ribeiro - 

OAB:4038

 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: 2332-37.2015.811.0064 – Código 630045

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: João Viviane Maria

Data e horário: quinta-feira, 11 de Outubro de 2018, 14h20min.

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

Advogado: José Humberto Pires

Parte Réu: João Viviane Maria

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do advogado, a vítima e o acusado.

O advogado José Humberto Pires pugnou pela juntada de 

substabelecimento.

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro o pedido de juntada de substabelecimento.

 Por fim, declaro encerrada a instrução processual e, converto os debates 

orais por memoriais, concedendo o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para sua apresentação (Artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal), 

iniciando-se pela acusação.

 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 Costa

 Promotor de Justiça

José Humberto Pires

 Advogado

 José Viviane Maria

 Acusado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 682126 Nr: 13372-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Humberto Damascena - 

OAB:OAB-MT 4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O REQUERENTE, POR SEU PATRONO, A COMPARECER NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, APRAZADA PARA O DIA 14/11/2018, ÀS 

16H:00MIN NO CEJUSC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637315 Nr: 8171-43.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CALIXTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177

 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: 8171-43.2015.811.0064 – Código 637315

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Elias Calixto Pereira

Data e horário: quinta-feira, 11 de Outubro de 2018, 15h25min.

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
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Advogado: Gilberto de Moraes Viana

 Parte Réu: Elias Calixto Pereira

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do advogado, a vítima e o acusado.

Vistos etc.

Consigno que a vítima compareceu na presente solenidade, 

independentemente de intimação, razão pela qual a análise da cota 

ministerial de fls. 67 ficou prejudicada.

 Ademais, anoto que a vítima foi inquirida sem a presença do acusado, por 

ter manifestado constrangimento, contudo, na presença do advogado do 

denunciado.

 Declaro encerrada a instrução processual e, converto os debates orais 

por memoriais, concedendo o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para 

sua apresentação (Artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal), 

iniciando-se pela acusação.

 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 Costa

 Promotor de Justiça

Gilberto de Moraes Viana

 Advogado

 Elias Calixto Pereira

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675609 Nr: 7508-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Ramalho Gerino - 

OAB:5614/MT

 Intimação da advogada do réu, Dra. Elizete Ramalho Gerino, para no prazo 

legal, apresentar a defesa prévia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665446 Nr: 13738-84.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 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: 13738-84.2017.811.0064 – Código 665446

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Valdinei Rodrigues da Silva

 Data e horário: quinta-feira, 11 de Outubro de 2018, 15h35min.

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

Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça e o Defensor Público. Ausentes os 

demais.

Vistos etc.

Ante a ausência de intimação do acusado, redesigno a solenidade para o 

dia 12/09/2019, às 13h30min.

Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para a vítima.

 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 Costa

 Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626935 Nr: 8835-11.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316, SANDRO SOARES GIGLIO - OAB:15.474 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: 8835-11.2014.811.0064 – Código 626935

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Pedro Nunes Pereira

 Data e horário: quinta-feira, 11 de Outubro de 2018, 16h12min.

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

Advogado: José Roberto Pontes

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, o advogado e algumas 

testemunhas de acusação. Ausentes o acusado e as testemunhas de 

defesa.

 Vistos etc.

Considerando a ausência de intimação do acusado, redesigno a 

solenidade para o dia 05/12/2018, às 17h15min.

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 Costa

 Promotor de Justiça

José Roberto Pontes

Advogado

 Vanilda Pontes de França

Vítima

Bruna Naiara Pontes França

Testemunha

Edmar dos Santos Miranda

Testemunha

Amaurício Pereira dos Santos

 Vítima

Sebastião Terto de Lima

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633531 Nr: 5105-55.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 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: 5105-55.2015.811.0064 – Código 633531

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Matheus Ramos dos Santos

 Data e horário: quinta-feira, 11 de Outubro de 2018, 16h31min.

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

Parte Réu: Matheus Ramos dos Santos

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça e o acusado.

Vistos etc.

Consigno que o acusado na presente solenidade informou que deseja ser 

assistido pela Defensoria Público, aduzindo não possuir condições 

financeiras para constituir novo causídico.

 Ademais, considerando a ausência da testemunha de defesa Joelma de 

Fátima Barbosa, embora devidamente intimada, redesigno a solenidade 

para o dia 27/02/2019, às 16h30min.

Por fim, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública, visando a informação 

acerca do endereço da testemunha Carlos André Rodrigues da Costa.

 Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para a 

testemunha Joelma de Fátima Barbosa.

 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 Costa

 Promotor de Justiça

Matheus Ramos dos Santos

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648369 Nr: 8749-69.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR RAFAEL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.527, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ DOS 

SANTOS - OAB:13.620-B

 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: 8749-69.2016.811.0064 – Código 648369

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Igor Rafael Fernandes

 Data e horário: quinta-feira, 11 de Outubro de 2018, 17h01min.

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 de Justiça. Ausentes os demais.

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. retro, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 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 Costa

 Promotor de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665372 Nr: 13683-36.2017.811.0064

 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: LDDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFSCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 Processo: nº 13683-36.2017.811.0064 – Código 665372.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por LINDIMAR 

DAMAS DE FREITAS em desfavor de J. P. S. C. F. devidamente 

representado por sua genitora ALINY FERNANDO SILVA CANUTO 

FREITAS.

Recebo a exordial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Assim, processem-se os autos em segredo de justiça (Artigo 189, II, do 

CPC), com as cautelas e anotações de praxe.

Por conseguinte, visando estimular a autocomposição em fase processual, 

encaminhe o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca (CEJUSC), a fim de que seja realizada audiência 

de conciliação.

Por tal razão, postergo a análise da tutela de urgência suplicada para ser 

apreciada após realização da audiência.

Cite-se a parte requerida, devendo constar no mandado as advertências 

dos Artigos 335 e 344, do Código de Processo Civil, informando que o 

prazo para contestar fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação.

 Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação 

(Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665372 Nr: 13683-36.2017.811.0064

 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: LDDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFSCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 Processo: 13683-36.2017.811.0064 - Código: 665372.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 178/179.

 Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

25/07/2018, às 08h00min.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665372 Nr: 13683-36.2017.811.0064

 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: LDDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFSCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 Processo: nº 13683-36.2017.811.0064 – Código 665372.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por LINDIMAR 

DAMAS DE FREITAS em desfavor de J. P. S. C. F. devidamente 

representado por sua genitora ALINY FERNANDO SILVA CANUTO 

FREITAS.

 A exordial veio instruída por documentos fls. 04/61.

Recebido a inicial, foi determinada realização de audiência de conciliação e 

postergada análise da tutela de urgência suplicada (fl. 91).

Outrossim, ressai do feito que a parte autora interpôs agravo de 

instrumento requerendo liminarmente a redução de alimentos provisórios.

Diante disso, infere-se que a tutela de urgência postulada foi deferida pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

 Com efeito, realizou-se audiência de conciliação, a qual restou infrutífera, 

ante a impossibilidade das partes pactuarem um acordo acerca da 

demanda (fl. 123).

 Após, a requerida apresentou contestação juntando documentos (fls. 

129/163).

 Por sua vez, a parte autora impugnou a contestação, carreando provas 

(fls. 166/176).

 A audiência de instrução e julgamento foi redesignada pelos motivos 

expostos no despacho de fl. 180.

Após, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

Assim, antes de proceder ao regular impulso oficial, é de rigor que se 

façam algumas considerações acerca da competência deste Juízo para 

conhecer, processar e julgar o presente feito.

No tocante ao aspecto processual, os Artigos 13 e 14 da Lei nº 

11.340/2006, de 07 de agosto de 2006, dispõe que, “verbis”:

“Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 

Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Artigo 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” grifos nossos.

Assim, os referidos dispositivos (Artigo 13 e 14 da Lei 11.340/2006), 

conferem às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher natureza híbrida e cumulativa (criminal e civil) para o 

julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou 

moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento de competir à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher o processamento e o julgamento das causas 

cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido trago a baila o 

seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 

agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” 

(TJMT, CC 48373/2013, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 3/10/2013, p. DJE 

10/10/2013) grifos nosso”.

 De outro norte, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso ao discorrer 

sobre a competência das Varas Especializadas também pontuou:

“(...) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA – MEDIDA PROTETIVA EXTINTA JUNTO 

À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER – NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO 

PROCEDENTE. Arquivada a medida protetiva que envolvia as mesmas 

partes, cessa a causa autorizadora da modificação da competência para 

processar e julgar a demanda de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c guarda, que em razão da sua natureza civil deve ser 

processada perante o Juízo da Vara Especializada de Família e 

Sucessões. Conflito de Competência nº 96230/2015 - EXMA. SRA. DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Data do Julgamento: 

03/09/2015 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – grifos 

nosso”.

Postas tais premissas, frise-se que a competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito é da 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca.

 Isso porque, a competência hibrida das Varas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher, consoante uníssona doutrina e jurisprudência, 

deve ser vinculada a extrema necessidade, fazendo-se imprescindível a 

presença concreta de risco à vítima, a fim de resguardar a integridade 

física, psicológica, moral e os interesses da mesma.

Desta forma, não tem como garantir que a requerida Aliny Fernanda Silva 

Canuto Freitas está exposta a situação de perigo e vulnerabilidade, tanto 

que as medidas protetivas de urgência nº 7744-80.2014.811.0064 (Código 

625530), foram arquivadas em 28 de setembro de 2015.

 Como se sabe, as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, 

e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais 

providências caráter definitivo.

 Anoto, também, que após o arquivamento das medidas protetivas de 

urgência, não houve qualquer registro de violência envolvendo os 

litigantes.

Portanto, não subsistindo mais as medidas protetivas de urgência, a 

competência para processar e julgar a demanda é da 2ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca.

A respeito do assunto, a eminente Desembargadora Maria Helena G. 

Póvoas já se manifestou no sentido de que: “in verbis”:

“(...) De se ressaltar, que a competência da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar tem por finalidade substancialmente a tutela 

jurisdicional criminal, já que o objetivo da Lei 11.340/2006, como disposto 

em seu artigo 1º, é prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

A tutela cível possui natureza diversa, limitando-se somente às medidas 

protetivas de urgência, a fim de garantir a integridade física e psíquica da 

mulher vítima de violência doméstica e familiar.

 A própria lei denomina o rol de cautelares do Art. 22 como “Medidas 

Protetivas, dando a entender que, independentemente de Urgência que 

Obrigam o Agressor” sua natureza penal ou civil, elas visam garantir a 

proteção emergencial da mulher em quadro de violência doméstica e 

familiar.

Portanto, compartilho do entendimento de que a competência híbrida das 

Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

não atrai para si todas as ações cíveis envolvendo violência doméstica e 

familiares supostamente conexas que tramitam nas Varas Especializadas, 
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sobretudo, quando estas já foram arquivadas (...) Conflito de Competência 

- 1000725-62.2018.8.11.0000 - 04 de junho de 2018 - Desa. Maria Helena 

G. Póvoas - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado 

- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – grifos nosso”.

Além disso, após analisar minunciosamente os fatos que envolvem as 

partes, em meu sentir, não há situação de risco, mas apenas um conflito 

acerca dos bens a partilhar, mostrando-se desnecessária a ação cível em 

questão tramitar perante este Juízo.

Aliás, é nesse sentindo que se orienta a jurisprudência, “verbis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA – VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTS. 13 E 14, 

DA LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA - INEXISTÊNCIA DE MEDIDA 

PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES – INQUÉRITO 

POLICIAL ARQUIVADO – JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO 

PROCEDENTE. Tratando-se de ação de guarda e ausente a medida 

protetiva de urgência, com procedimento da Lei nº 11.340/2006, tampouco 

distribuição de ação penal, certo que a competência para processar e 

julgar as ações que envolvam as mesmas partes é da Vara de Família e 

Sucessões. Conflito de Competência nº 1011449-62.2017.8.11.0000 

Desembargador Relator Carlos Alberto Alves da Rocha - Segunda Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso - Cuiabá-MT, 05/04/2018 – grifos nosso”.

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.666 - MT (2015/0076004-9) RELATOR : 

MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : ENARA 

LELIANA MARIA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO RECORRIDO : EDERSON SOUZA SEABRA ADVOGADO : 

SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS DECISÃO Trata-se de recurso 

especial interposto por ENARA LELIANA MARIA, com fundamento na 

alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROCESSO QUE TRAMITA NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - MEDIDA PROTETIVA 

REVOGADA E ARQUIVADA - AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO 

INDENIZATÓRIA, - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA UMA DAS VARAS 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - TRAMITE JUÍZO CÍVEL - DECISÃO MANTIDA - 

LIMINAR REVOGADA - RECURSO IMPROVIDO. Não subsistindo mais a 

medida protetiva deferida, inexiste conexão entre as ações, prevalecendo 

no presente à competência da Vara de Família e Sucessões". No especial 

a recorrente alega violação do art. 14 da Lei nº 11.340/2006 Sustenta, em 

síntese, "a competência absoluta cível e criminal da Vara de Violência 

Doméstica contra a Mulher, ratione persone, para tratar dos mesmos 

temas, mas sob o viés da violência doméstica, o que demonstra a 

plausibilidade do direito invocado". É o relatório. DECIDO. Verifica-se que a 

pretensão recursal esbarra inarredavelmente no óbice da Súmula nº 283 

do Supremo Tribunal Federal, pois há fundamento autônomo inatacado no 

especial, a saber: a revogação e arquivamento da medida protetiva. Posto 

isso, eis o acórdão impugnado, transcrito no que interessa à espécie: "(...) 

o cerne da questão reside sem saber se a execução de alimentos deve 

ser processada pela Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, ou pela Vara Especializada de Família e Sucessões. 

Consoante dispõe a Lei n. 11.340/2006, a existência de medida protetiva 

em tramite perante a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher atrai a competência para processamento das ações cíveis 

e criminais que envolvam as mesmas partes, em decorrência da 

competência híbrida da aludida vara. (...) Porém, conforme prova nos 

autos às (lis. 38/39) a medida protetiva (cód. 329862) foi revogada e 

arquivada, em 04/06/2009 conforme consulta realizada no site deste 

Tribunal. Assim, nada justifica o andamento da ação de indenização 

naquele juiz devendo ser declinada a competência para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta comarca, conforme 

determinado na decisão agravada". Assim, é notório que a recorrente não 

infirmou especificamente os fundamentos do acórdão impugnado. Nesse 

sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 

ESPECIAL.CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGIOTAGEM. RECONHECIMENTO 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS, 

PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO PELAS SÚMULAS 5 E 

7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO INATACADO. SÚMULA 283 DO 

STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no Ag nº 

1.343.532/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 20/5/2013- grifou-se). Ante o exposto, 

nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 

27 de maio de 2015. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator” 

grifos nosso.

 Além disso, dispõe o Enunciado nº 03 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica) “verbis”: “A competência cível dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações 

relativas a direito de família ser processadas e julgadas pelas Varas de 

Família” grifos nosso.

Ademais, infere-se que Lidimar Damas de Freitas foi absolvido dos delitos 

atribuídos a ele na Ação Penal de nº 4848-30.2015.811.0064 – Código 

633207, conforme consta da sentença prolatada em 02 de outubro de 

2018.

 Frise-se, também, que a presente ação não tem como objeto, com 

certeza, situações advindas do constrangimento físico ou moral suportado 

pela mulher no âmbito doméstico e familiar, portanto, a matéria possui 

caráter puramente cível e não se insere nas medidas protetivas de 

urgência, previstas na Lei 11.340/2006.

Desta forma, em que pese o legislador atribuir a natureza híbrida, 

englobando tanto as causas penais como as cíveis sendo da competência 

deste Juízo torna-se imperioso ponderar que, a presente ação tramitar 

perante esta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher acarretará uma sobrecarga de processos e trabalho nesse 

Juizado, comprometendo sua tão almejada e necessária celeridade, 

restando prejuízo para mulheres que atualmente estão vitimadas pela 

violência.

 Além disso, o Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orienta no sentido de não banalizar o intuito da Lei, vejamos:

“(...) Além disso, para a fixação dessa competência da Vara Especializada 

da Violência Doméstica ou Familiar contra a Mulher, tem-se que, no 

momento do ajuizamento da ação de natureza cível, DEVE SER ATUAL A 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR A QUE A 

DEMANDANTE SE ENCONTRE SUBMETIDA, A ENSEJAR, 

POTENCIALMENTE, A ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEI 11.340/2006, SOB PENA DE 

BANALIZAR A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. Informativo 

nº 0572 Período: 28 de outubro a 11 de novembro de 2015. (...)” grifos 

nosso.

Tal entendimento se coaduna com a doutrina de Rogério Sanches Cunha 

que, ao apreciar o tema, esclarece:

“(...) Ao Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

cabe, apenas, determinar a separação de corpos, assim entendida como 

uma medida protetiva de urgência. A ação principal, de separação judicial, 

dissolução de sociedade de fato, nulidade ou anulação de casamento etc. 

deverá ser proposta perante a vara cível indicada pelas normas de 

organização judiciária (nas grandes comarcas, geralmente, há vara 

privativas de família para esse fim). Pensamento diverso levaria a 

conclusão de que os Juizados seriam competentes, também,v.g, para a 

ação de conversão de separação judicial em divórcio, para as ações 

revisionais ou exoneratórias, nas quais se discutiam cláusula relativa a 

alimentos, ou, ainda, para a ação de regulamentação de visitas, para a 

ação de alteração de guarda etc.

Ocorreria, nesse caso, um total esvaziamento das varas da família com o 

deslocamento da competência para os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. Não foi essa, decerto, a intenção do legislador. 

Seu objetivo foi claramente, propiciar ao juiz dos Juizados a adoção de 

medidas de urgência, necessárias num exato momento, sempre em 

proteção da mulher. A partir dai, o que deixa de ser urgente foge, por 

completo da competência dos Juizados e deve ser discutido pelas vias 

adequadas, conforme indicar a organização judiciária local. (...)” grifos 

nosso. Cunha Rogério Sanches, Violência Doméstica: Lei Maria da Penha: 

comentada artigo por artigo, Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista 

Pinto – 5º edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, pág160.

 Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se 

pela incompetência deste juízo.

ISTO POSTO, com estes fundamentos DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando a sua 

redistribuição e remessa dos autos, com as nossas homenagens, à 2ª 

Vara de Família e Sucessões desta Comarca, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo.

Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 
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mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.

Todavia, caso o douto Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca entenda ser incompetente, serve a presente decisão desde logo 

como conflito negativo de competência, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias, com a remessa dos autos ao egrégio TJ/MT 

para os devidos fins.

Às providências.

 Expeça o necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 906666 Nr: 7295-72.2018.811.0003

 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): RODNEY DA SILVA VILHENA, FABRICA DE 

ESQUADRIAS LO LTDA, MR MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

LTDA, V. FRARE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 Nos termos do art.203, § 4º do CPC e art. 994, paragrafo único, Seção 15, 

Capitulo V da CNGC, impulsiono os autos para intimar O ADVOGADO da 

empresa indiciada FÁBRICA DE ESQUADRIAS LO LTDA dos termos da 

cota ministerial de fls. 63/64, a qual não se opõe a restituição dos veículos 

apreendidos, desde que comprovado nos autos a reparação do dano 

ambiental com o pagamento de R$ 23.119,24 conforme avaliação dos bens 

apreendidos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 905625 Nr: 7006-42.2018.811.0003

 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): EDEVANIR JOSÉ DE MELO, RC SILVA 

TRANSPORTES LTDA, TRANSPORTADORA NASCIMENTO EIRELI - ME, R 

DO NASCIMENTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no veículo CAR/S. REBOQUE/C. 

ABERTA, MARCA/MODELO SR/GUERRA AG GR, ANO/MODELO 

2011/2011, PLACA HEL-8613, COR CINZA, RENAVAM 00327901551, em 

favor do proprietário RICARDO ALEXANDRE SILVA, ou pessoa por ele 

autorizada, na forma da lei. Quanto ao pedido de restituição do veículo de 

propriedade da empresa RC SILVA TRANSPORTE LTDA - ME (VOLVO/FH 

460, ano 2013/2013, cor prata, placa OPN-3852, Renavam 000527418056, 

chassi nº 9BVAG20C9DE799891), deixo de apreciar por ora, vez que a 

certidão encartada à fl. 65, informa a existência do Processo nº 

219025/2010, relativo ao Auto de Infração nº 117921, em nome da 

empresa RC SILVA TRANSPORTE LTDA-ME.Desse modo, oficie-se à 

SEMA solicitando cópia do Auto de Infração nº 117921 e demais 

documentos que instruem o processo nº 219025/2010, a fim de verificar 

se a infração refere-se a transporte ilegal de produto vegetal.Sobrevindo 

as informações, ouça-se o representante do Ministério Público.Cumpra 

integralmente a decisão proferida à fl. 62, itens "1.0" e "2.0". Encaminhe-se 

cópia desta decisão à SEMA para conhecimento. Ciência ao Ministério 

Público. Intime e cumpra, expedindo o necessário.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 250/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

REVOGAR, em parte, a portaria nº 249/2018-cnpar e LOTAR o servidor 

LUIZ TÉRCIO OKAMURA DE ALMEIDA, Matrícula n. 22343, CPF n. 

694.081.901-06 Analista Judiciário PTJ temporariamente, no período de 60 

(sessenta dias), a partir de 1 5/10/2018, na secretaria da 4ª Vara Cível da 

Comarca de Sinop, para auxiliar nos trabalhos de cumprimento das metas 

estabelecidas pelo CNJ na Inspeção realizada pelo Ministro Corregedor 

João Otávio de Noronha em 23/04/2018, em substituição a servidora 

NIRLEI APARECIDA ALVES MARTINEZ BOTIN.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 11 de outubro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 337419 Nr: 14359-97.2018.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências nº. 14359-97.2018.811.0015 – Código 337419

Requerente: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S8A

Vistos,

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas formulado por COMPANHIA 

ENERGÉTICA SINOP S/A, por meio do qual requer a restituição dos valores 

recolhidos e não utilizados, através da guia n. 03024, no valor de R$ 

1170,46 (mil cento e setenta reais e quarenta e seis centavos).

À fl. 38, a sra. Gestora Judiciária da 3ª Vara Cível desta comarca 

certificou que a guia nº 03024 foi paga, mas não foi vinculada aos autos e, 

portanto, não utilizadas, tendo a referida custa sido devidamente paga 

novamente através da guia nº 52604.

É o relatório necessário.

Fundamento e decido.

Posto isso, defiro o pedido de restituição do valor recolhido por meio da 

guia 03024, no valor de R$ 1170,46 (mil cento e setenta reais e quarenta e 

seis centavos), referente ao valor pago e não utilizado.

Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça para que proceda à restituição do valor referente ao pagamento da 

guia não utilizada, encaminhando-se os documentos necessários.

Aportando aos autos a comunicação acerca da efetivação da restituição, 

cientifique-se o requerente.

Após, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 337418 Nr: 14358-15.2018.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências nº. 14358-15.2018.811.0015 – Código 337418

Requerente: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A

Vistos,

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas formulado por COMPANHIA 

ENERGÉTICA SINOP S/A, por meio do qual requer a restituição dos valores 

recolhidos e não utilizados, através da guia n. 44444, no valor de R$ 

1.392,36 (mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

À fl. 36, a sra. Gestora Judiciária da 3ª Vara Cível desta comarca 

certificou que a guia nº 44444 foi paga, mas não foi vinculada aos autos e, 

portanto, não utilizada, tendo a referida custa sido devidamente paga 
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novamente através da guia nº 52567.

É o relatório necessário.

Fundamento e decido.

Posto isso, defiro o pedido de restituição do valor recolhido por meio da 

guia 44444, no valor de R$ 1.392,36 (mil trezentos e noventa e dois reais e 

trinta e seis centavos), referente ao valor pago e não utilizado.

Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça para que proceda à restituição do valor referente ao pagamento da 

guia não utilizada, encaminhando-se os documentos necessários.

Aportando aos autos a comunicação acerca da efetivação da restituição, 

cientifique-se o requerente.

Após, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009863-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES (ADVOGADO(A))

DEYSE SACKSER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA DE AZEVEDO NEVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1009863-08.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

DEYSE SACKSER DOS SANTOS RÉU: SILVANIA DE AZEVEDO NEVES 

Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica, c/c 

restituição de valores, com pedido de tutela de urgência, aviada por Deyse 

Sackser dos Santos em face de Silvana de Azevedo dos Santos, ambas 

qualificadas. Aduziu em síntese que em 27/09/2018 realizou transação 

financeira com José Eduardo Brigato, responsabilizando-se a efetuar 

transferência bancária em conta bancária de titularidade deste, na 

Cooperativa de Crédito Sicredi. Ao realizar a transferência, preencheu 

como número de agência 738 e não 728, que seria o correto, creditando 

sem querer o valor de R$ 27.812,00 para a conta de Silvana de Azevedo 

Neves. Alegou que apesar dos esforços, não logrou êxito em localizar 

Silvana de Azevedo Neves, nem o banco está autorizado a fornecer-lhe 

seus dados, ante o sigilo bancário que protege seus cooperados. 

Notificação juntada no Id. 15765256. É a síntese. Decido a tutela de 

urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível 

desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a 

disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Essa é a síntese desse 

relevante instituto. Afirmou a parte requerente que ao realizar transação 

bancária digitou como número de agência 738 e não 728. Por essa razão o 

valor transferido de R$ 27.812,00 foi destinado à conta de pessoa 

desconhecida e que não logrou êxito em localizá-la, sendo esta Silvana de 

Azevedo Neves. Destarte, no documento juntado no Id. 15765254 é 

possível verificar que, ao menos de início, o afirmado encontra respaldo. 

Ao que tudo indica o valor foi destinado à conta de Silvana de Azevedo 

Neves em 27/09/2018 e posteriormente em 28/09/2018, ao verificar o erro, 

transferiu outra quantia no mesmo valor para a conta bancária correta de 

titularidade de Jose Eduardo Brigatto, conforme comprovante de 

transferência juntado no Id. 15765255. Dos documentos juntados é 

possível confirmar tal conjuntura: duas transferências, sendo a primeira 

para a conta de Silvana de Azevedo Neves, com a qual a parte autora 

afirmou e reafirmou não ter realizado qualquer tipo de negócio, a tornar 

insubsistente, em linha de princípio, essa transferência, cuja tutela de 

urgência tende a atalhar em tempo o dinheiro inadvertidamente, segundo a 

tese, transferido não a quem de direito. A segunda transferência, apenas 

realçando a possível inconsistência da primeira, teria sido feito a pessoa 

correta. Nessa senda, a parte requerente intenta a restituição do valor 

transferido equivocadamente, por meio de bloqueio via sistema 

BACENJUD. O que soa medida profilática e de justiça. Salvo sua 

efetivação pelo sistema BACENJUD, que poderia afetar outras contas da 

requerida, já que não há opção para uma constrição em banco e conta 

específicos, senão varredura generalizada e sequencial em contas 

bancárias nominais a parte pesquisada. Assim, a medida é factível, a ser 

efetivada pela própria instituição financeira, mediante determinação 

judicial, que obviamente contribuiu para o desfecho inadvertido, na medida 

em que o sistema do banco permitiu que pessoa não indicada 

nominalmente no depósito fosse “beneficiada” sem qualquer alerta ou 

crivo que pudesse ter evitado em tempo essa questionada transferência. 

É inconteste a urgência do caso. Estando a requerida em posse de valor 

que possivelmente não lhe pertença, imperioso reconhecer a necessidade 

do bloqueio pretendido, sob pena de não ser alcançada a restituição se 

demorar, como realmente demora, o deslinde da demanda. Nesse sentido, 

segue o corolário jurisprudencial, com destaques: “Ementa: Enriquecimento 

sem causa. Ocorrência. Transferência equivocada de valores para a 

conta corrente. Quantia creditada por equívoco ao réu. Ausência de 

qualquer fundamento a embasar o recebimento dessa quantia pelo réu. 

Obrigação de restituir o valor indevido. Art. 884 do Código Civil”. TJSP – 

Apelação APL 92526795920088260000 SP 9252679-59.2008.8.26.0000 

(TJSP). O contorno obsecrado em tutela de urgência não sugere prejuízo 

desmedido à demandada. Ao contrário, tão somente resguardaria à parte 

requerente direito afetado provavelmente de maneira indevida ou injusta. E 

pode ser revertida a qualquer momento sem qualquer dificuldade. 

Irreversibilidade inexistente. Aferidos os requisitos, previsão do citado art. 

300 do CPC, insofismável que a retenção do valor transferido em equívoco 

pode trazer prejuízos ainda mais graves. Logo, reconhecer a urgência do 

caso em tela é medida que se impõe. Doutra banda, em seu pleito 

inaugural, a parte demandante pugnou pela utilização de ferramentas 

disponíveis ao juízo, com o fito de localizar o endereço da demandada, eis 

que a desconhece, bem como seu paradeiro. Medida admissível, por força 

do art. 319, § 1.º, do CPC, que assim dispõe: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: (...) § 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção”. Dessa feita, plausível o requerimento 

lançado pela parte autora, justificada sua impossibilidade no 

desconhecimento da parte ex adversa, na conjuntura delineada de alguém 

que transfere razoável quantia, dita por equívoco, a alguém 

aparentemente absolutamente desconhecida. Presentes os requisitos do 

art. 300 do CPC. Probabilidade razoável do direito alegado e evidente risco 

ou prejuízo ao resultado útil do processo. Constrição devida, pertinente e 

praticamente a única eficaz. Isto posto, hei por bem deferir o pedido de 

tutela de urgência em caráter antecedente, para determinar que a 

Cooperativa Sicredi, agência 0812, situada nesta cidade e comarca de 

Sinop/MT, onde a requerente mantém conta e da qual realizou a 

transferência dita equivocada, proceda o bloqueio do valor de R$ 

27.812,00, na conta-corrente 73788-7, na agência 738, Cooperativa de 
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Crédito Sicredi, de titularidade de Silvana de Azevedo Neves, CPF: 

073.011.839-84, transferindo-o para a Conta Depósitos Judiciais, a ser 

indicada no mandado pela Secretaria do juízo, no prazo de 24:00 horas, 

onde deverá ser mantido até ulterior deliberação judicial. O fato da parte 

autora rejeitar a conciliação não é motivo suficiente para inviabilizar a 

audiência respectiva, que por enquanto deverá ser marcada, seguindo-se 

a risca da Lei. Nesse passo, seguindo-se o rito processual, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, às 15:00 

horas, a ser conduzida por este subscritor. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Da mesma forma, 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, 

necessariamente não se confundindo com as pessoas dos seus 

advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo o 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. 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. Defiro a pesquisa do endereço da parte requerida nos 

sistemas informatizados e conveniados disponíveis. Sobre as informações 

colhidas, pronuncie-se a parte requerente em 05 dias, agilizando a 

integração da lide o quanto antes. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 09 

de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009922-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

RUDIMAR ROMMEL (ADVOGADO(A))

DELCI POTRICH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTUNES DA SILVA - ESPÓLIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLAUDIANE DA SILVA SOUZA BOENO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois reais) + 

acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento da Carta Precatória, 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). § 1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008426-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. LOPES TACAIAMA - EIRELI - EPP (RÉU)

 

Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento no equivalente a R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) + 

acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, 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). § 1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007033-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

L. K. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARI TANIA KAMINSKI PARAIBA OAB - 951.768.109-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007033-69.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LUCAS 

KAMINSKI PARAIBA REPRESENTANTE: MARI TANIA KAMINSKI PARAIBA 

RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Dedesigno audiência de 

conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 15:00 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. No mais, 

demonstrado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis, com aduções de falha na prestação dos serviços pela parte 

requerida, uma prova que não compete ao consumidor, diante de sua 

impossibilidade de fazer prova negativa, viável seja conferida a inversão 

do ônus da prova em favor da parte autora, que defiro. Logo, compete à 

parte requerida demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou 

impeditivos do direito da requerente. Ademais, à míngua de elementos 
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cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004030-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER (ADVOGADO(A))

VANESSA ABRANTES DA SILVA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN MARCEL PAISANI (ADVOGADO(A))

LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO (EXECUTADO)

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004030-09.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: CLEDIANE 

ARECO MATZENBACHER EXECUTADO: PAULO CEZAR PASQUALOTTO, 

LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO Vistos etc. Oficie-se ao 

juízo da Comarca de Cláudia-MT, solicitando informações acerca do 

cumprimento da carta precatória, expedida no Id. 14471941, em 31 de julho 

de 2018, com a maior brevidade. Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de outubro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009019-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER JEINY DA SILVA (REQUERENTE)

TERESA APARECIDA PLENS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009019-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JENNIFER 

JEINY DA SILVA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, CLIMAZON INDUSTRIAL 

LTDA Vistos etc. De ver que o presente feito foi distribuído 

equivocadamente a este juízo, visto que a petição inicial está endereçada 

para o juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca (Juizado Especial). A parte 

autora, na hora de distribuir a ação, termina trabalhando contra si própria 

com essa desidiosa atitude, em desleixo que lhe prejudica, sobretudo pela 

morosidade que lhe acarreta. De todo modo, não sendo este o juízo 

competente, o declínio para presidir e julgar a causa é uma imposição 

legal. Isto posto, DECLINO a competência em prol da 7ª Vara Cível desta 

Comarca (Juizado Especial) desta Comarca, a determinar seja o feito para 

lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as anotações e 

baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de outubro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003442-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIE MADUREIRA DUARTE (ADVOGADO(A))

CASA DO EPI LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003442-70.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CASA DO EPI 

LTDA EXECUTADO: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A Vistos etc. Intime-se a 

parte exequente para manifestar seu interesse no prosseguimento do 

processo, requerendo o que entender de direito, em 05 dias, sob pena de 

extinção por não promover os atos e diligências que lhe incumbe. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009983-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FERNANDO LOPES DE ALMEIDA MIRANDA (REQUERIDO)

JOSE AUGUSTO BANDEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ORLANDO GHEDIN (REQUERIDO)

RODRIGO GHEDIN (REQUERIDO)

JAIRO KRAUSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009983-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: JOSE AUGUSTO 

BANDEIRA DA SILVA, ORLANDO GHEDIN, RODRIGO GHEDIN, JAIRO 

KRAUSE, JEFERSON FERNANDO LOPES DE ALMEIDA MIRANDA Vistos 

etc. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. 

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos. Intimem-se. Sinop – MT, 10 de outubro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010011-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANEMARI ABEL HOFFMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010011-19.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A REQUERIDO: ANEMARI ABEL HOFFMANN Vistos etc. 

Cumpra-se a carta precatória, servindo-se de sua cópia como mandado. 

Noutra vertente, observada inconsistência atinente ao preparo da 

precatória. A guia de recolhimento das custas judiciais provavelmente 

relativas à carta precatória não está a ela vinculada. Assim, contate o 

Fundo de Apoio Judiciário – FUNAJURIS, para efetuar a vinculação 

respectiva, se realmente a guia de recolhimento corresponder ao preparo 

da missiva. Caso contrário, não sendo a guia preparatória da carta 

precatória, conclusos. Intimem-se. Sinop – MT, 10 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1008715-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINAIDE FERNANDES (ADVOGADO(A))

R M MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MARIA JOHANN (RÉU)

ORLANDO JOHANN (RÉU)

MELANIA JOHANN HENDGES (RÉU)

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008715-59.2018.8.11.0015. AUTOR(A): R M MADEIRAS 

LTDA - EPP RÉU: MELANIA JOHANN HENDGES, ORLANDO JOHANN, 

NILVA MARIA JOHANN Vistos etc. Pleito de redesignação de audiência de 

conciliação de Id. 15839663, sob a alegação de que o patrono do 

requerido estará viajando na data da audiência. Indefiro o pedido e 

mantenho a audiência para a data aprazada, uma vez que viagem do 

atuante patrono da parte não constitui motivo amparado pela Lei para 

redesignação da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de 
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outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009998-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BARROS DE MACEDO (ADVOGADO(A))

OTAVIANO OLAVO PIVETTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009998-20.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OTAVIANO 

OLAVO PIVETTA Vistos etc. Intime-se a parte requerente para, em 05 

dias, comprovar o preparo da carta precatória, sob pena de sua 

devolução sem o cumprimento de sua finalidade, nos termos do que 

dispõe o art. 393 da CNGC – MT. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009997-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BARROS DE MACEDO (ADVOGADO(A))

OTAVIANO OLAVO PIVETTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1009997-35.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA Vistos etc. Intime-se a parte requerente 

para, em 05 dias, comprovar o preparo da carta precatória, sob pena de 

sua devolução sem o cumprimento de sua finalidade, nos termos do que 

dispõe o art. 393 da CNGC – MT. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009981-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEDIO ANTONIO PASOLINI (EXEQUENTE)

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLODOALDO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

MIRIAM JACQUES TAGLIARI PASOLINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IAGO POYANG MARINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE CLAIR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ILDA FRANCISCO MARINS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009981-81.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SEDIO 

ANTONIO PASOLINI, MIRIAM JACQUES TAGLIARI PASOLINI EXECUTADO: 

IAGO POYANG MARINS DE OLIVEIRA, JOSE CLAIR DE OLIVEIRA, ILDA 

FRANCISCO MARINS OLIVEIRA Vistos etc. O preparo da causa é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja prova deverá instruir a inicial. 

Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é 

causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290. O que 

equivale ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso 

IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição e consequente extinção do presente feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010020-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - EPP (RÉU)

SERGIO PACOLA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010020-78.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ITAU 

UNIBANCO S/A RÉU: S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS 

- EPP, SERGIO PACOLA Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de 

extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que 

“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290. O que equivale ao 

indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, 

inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, determino à parte 

autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento 

das custas e despesas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e consequente extinção do presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009583-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BAUMGARTNER CARDOSO (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA LUGMAN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO (REQUERIDO)

EDERSON FALABRETI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009583-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

TRANSPORTADORA LUGMAN LTDA - EPP REQUERIDO: LUCAS 

GUSTAVO BRAGA PRESOTTO, EDERSON FALABRETI Vistos etc. 

Intime-se a parte requerente para, em 05 dias, comprovar o preparo da 

carta precatória, sob pena de sua devolução sem o cumprimento de sua 

finalidade, nos termos do que dispõe o art. 393 da CNGC – MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002326-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002326-92.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: PAULO SILVEIRA DOS SANTOS Vistos etc. Sobre o pedido 

de Id. 10071044, diga a parte requerida em 15 dias. Decorrido o prazo, fica 

desde logo, cientificada de que sua inércia significará anuência tácita ao 

pedido, com a consequente homologação da desistência da ação e 

consequente julgamento dela sem resolução de mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184179 Nr: 5243-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAK TINTAS LTDA. - ME, JIANCARLO LEOBET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43.624/RS, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT-13.245-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:MT/ 10.718

 Isto posto, deixo de acolher a impugnação aviada pela parte executada, 

mantendo a restrição financeira nos seus próprios termos.Decorrido o 

prazo para eventual interposição de recurso, manifeste a parte 

exequente, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento dos autos até que as partes se manifestem ou 

que ocorra a prescrição intercorrente.Intimem-se. Cumpra-se.Sinop - MT, 

09 de outubro de 2018.Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 336887 Nr: 14006-57.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DA MOTTA LAMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERVÁSIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Intime-se o advogado da parte embargada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar os embargos à execução opostos às fls. 04/07.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 254449 Nr: 457-48.2016.811.0015

 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: TEMAX RETIFICA DE MOTORES BOMBAS INJETORAS E 

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISELIE LETICIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 50, pelo prazo de 180 

dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, pugnando o que entender de 

direito.

Acaso permanecer inerte, determino desde logo o arquivamento 

administrativo dos autos, excluindo-o do rol dos feitos ativos até 

pronunciamento da parte requerente ou ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 75428 Nr: 3818-25.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHALON COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 150,00 (cento e 

cinquenra reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento do mandadoNO BAIRRO ALTO DA GLÓRIA, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 68868 Nr: 8525-70.2005.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO GOMES JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE CRISTHINA ZECCA - 

OAB:8315-B/MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A, 

KELMA REGINA BARBERATO - OAB:SP/243.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes acerca do retorno dos autos à 

Instância para no prazo legal, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 315107 Nr: 17702-38.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO PRETO LAMINADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES LUIZ - 

OAB:OAB/PR 43.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INOCENTE 

SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - OAB:16512

 Vistos etc.

Malgrada decisão inaugural de p. 91, observado que o interessado na 

execução provisória da sentença, atinente a honorários advocatícios, não 

declinou contra quem moveu a respectiva execução provisória. Deve 

declinar a pessoa contra quem pretende cumpri-la, alocando-a no polo 

passivo da lide, respeitados os requisitos do art. 319, inciso II, do CPC, sob 

pena de inacolhimento da pretensão.

Feita essa correção, deve ser consignado corretamente na distribuição o 

nome respectivo. O Cartório Distribuidor não tem a prerrogativa de 

escolher contra quem deve a ação ser dirigida. Tanto que alocou pessoa 

errada. Se não havia pessoa alocada no polo passivo, descabia, ao seu 

alvedrio, escolher quem entender por bem. Não é atribuição que lhe 

compete.

 De todo modo, feita a emenda da inicial no prazo de 15 dias, ao 

distribuidor para adequar o polo passivo da lide de acordo com o definido 

pelo exequente.

A seguir, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1008715-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINAIDE FERNANDES (ADVOGADO(A))

R M MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MARIA JOHANN (RÉU)

ORLANDO JOHANN (RÉU)

MELANIA JOHANN HENDGES (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008715-59.2018.8.11.0015. AUTOR(A): R M MADEIRAS 

LTDA - EPP RÉU: MELANIA JOHANN HENDGES, ORLANDO JOHANN, 

NILVA MARIA JOHANN Vistos etc. Pleito de redesignação de audiência de 

conciliação de Id. 15839663, sob a alegação de que o patrono do 

requerido estará viajando na data da audiência. Indefiro o pedido e 

mantenho a audiência para a data aprazada, uma vez que viagem do 

atuante patrono da parte não constitui motivo amparado pela Lei para 

redesignação da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009054-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE RAMOS DE OURIQUES (AUTOR(A))

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEY BENTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009054-18.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOSUE RAMOS 

DE OURIQUES RÉU: VALDINEY BENTO DA SILVA Vistos etc. A parte 

requerente pugna a concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custa e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, a comprovar a sua renda mensal. Dicção dos arts. 98, 

caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo 

constitucional. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — 

AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015); 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, notadamente apresentar 

comprovante da sua renda mensal, eis que se qualifica como aposentado 

ou, querendo, recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

cancelamento no distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 

e 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007395-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EMBARGANTE)

CASSIANO LUIZ IURK (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BENATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO EPI LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007395-71.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A EMBARGADO: CASA DO EPI LTDA Vistos 

etc. Embargos à execução desenvolvida no processo nº. 

1003442-70.2016.11.0015, promovidos por Construtora Triunfo S/A. em 

face de Casa do EPI Ltda., ambas qualificadas, com pedido de efeito 

suspensivo da execução e, no mérito, a extinção do respectivo processo, 

em razão da inexigibilidade do título que o alicerça, ante a ausência de 

certeza e liquidez. É o relatório. Decido acerca do efeito suspensivo. Insta 

destacar, inicialmente, que, em regra, o embargos à execução não 

ostentam automático efeito suspensivo. Excepcionalmente, segundo 

prescreve o art. 919 do Código de Processo Civil, somente terão efeito 

suspensivo em casos específicos, quando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo seu § 1º, a saber: “Art. 919 (...), § 1º. O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes”. Em que pese tenha a parte embargante indicado bem 

em caução que garantiria a execução, segundo afirmou, não é possível 

saber com razoável propriedade se de fato pode servir como tal. O bem 

oferecido em garantia aparentemente é o descrito na nota fiscal de Id. 

14363771, p. 03. Nota fiscal de 23/02/2005, com a coisa faturada por R$ 

85.000,00. Quatro anos depois, em 08/12/2009, dita coisa foi avaliada por 

R$ 173.200,00. Apesar do absoluto desconhecimento técnico, difícil 

entender que um bem aparentemente de alguma estrutura industrial, tenha 

dobrado de valor ao longo de seu uso, malgrado a inexorável depreciação, 

inclusive legal, que o acompanha. Não bastasse, nota fiscal de mais de 13 

anos, sugerindo considerável ancianidade do bem. O mesmo é revelado 

da avaliação, com quase 09 anos realizada. A demonstrar que pode não 

subsistir como caução idônea a garantir a execução e o consequente 

efeito suspensivo almejado. Demais disso, caução ou oferta de bem a 

penhora, bem provável que se trata de estrutura operacional ou industrial 

da embargante, muito provavelmente de difícil acesso, deslocamento, 

desmobilização e alienação. A significar que a garantia seria como “dar 

com uma mão e tirar com a outra”, empregando adágio popular. Não se 

olvide que a regra processual é a entrega do bem constritado ao credor, 

não havendo depositário judicial, como não há, de acordo com o art. 840, 

inciso II, § 1º, do CPC. Acaso se der a hipótese do inciso III deste mesmo 

dispositivo legal, que deve ser o caso, o bem poderá permanecer com o 

devedor, desde que oferecida caução idônea. Como visto, caução 

oferecida como garantia, máxime sendo o último exemplo citado, do inciso 

III do art. 840 do CPC, por se tratar de provável máquina, utensílio ou 

instrumento necessário à atividade da parte embargante, que desanda na 

ausência de garantia, pois dependeria, para servir como tal, que tivesse 

apoio numa caução idônea, que neste caso recai sobre o mesmo e único 

patrimônio apresentado. Denotado, ainda, da ação executiva n.º 

1003442-70.2016.8.11.0015 que o juízo não se encontra seguro, pois lá 

não foi oferecido bem para garanti-la. A propósito, seguem arestos ora 

compilados com destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1.º, CPC/15. AUSÊNCIA DE GARANTIA. 

IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de embargos à execução fiscal, é 

imprescindível, para a atribuição do efeito suspensivo, o preenchimento de 

três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da 

relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Hipótese em que 
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não restaram preenchidos os requisitos para o desiderato almejado, 

considerando não ter se vislumbrado a segurança do juízo. Precedentes 

jurisprudenciais. Inteligência do REsp 1272827/PE, submetido à sistemática 

dos recursos repetitivos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 70077033777 RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Data de Julgamento: 04/07/2018, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2018); “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA 

DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - 

REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. Nos 

termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Observada a 

ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor”. (TJ-MG - AI: 10024170040653001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/0017, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017). 

Mesmo não se descartando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, 

a falta de segurança ou garantia do juízo implica na impossibilidade de 

conceder o efeito suspensivo almejado. Logo, deve ser indeferido o 

pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do 

art. 919, caput, do CPC, uma vez que não é o caso de se aplicar o 

disposto em seu § 1.º, ante a ausência de garantia, na execução, por 

penhora, depósito ou caução, nesta ação, suficientes e idôneos. Isto 

posto, hei por bem: a) indeferir o pedido de efeito suspensivo da 

execução, processo n.º 1003442-70.2016.8.11.0015, que deverá 

prosseguir regularmente; b) ouça-se a parte embargada em 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 920, inciso I, do CPC; Em seguida, conclusos, para 

sentença ou designação de audiência, nos termos do art. 920, inciso II, do 

mesmo diploma instrumental. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop– MT, 11 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005691-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN MARCEL PAISANI (ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (EMBARGANTE)

LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO (EMBARGANTE)

FELIPE HAUAGGE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA ABRANTES DA SILVA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER (EMBARGADO)

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005691-23.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: PAULO 

CEZAR PASQUALOTTO, LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO 

EMBARGADO: CLEDIANE ARECO MATZENBACHER Vistos etc. Embargos 

à execução desenvolvida no processo nº. 1004030-09.2018.11.0015, 

promovidos por Paulo Cezar Pasqualotto e Lizete Terezinha de Carli 

Pasqualotto em face de Clediane Areco Matzenbacher, todos qualificados, 

em razão da inexigibilidade do título executivo cobrado na execução 

elencada, em razão da exceção de contrato não cumprido. Aditada a 

inicial para postular efeito suspensivo, em razão de já estar garantida a 

ação de execução pela penhora de um imóvel, matriculado sob o nº 2.475, 

do CRI de Cláudia/MT. É o relatório. Decido acerca do efeito suspensivo. 

Insta destacar, inicialmente, que, em regra, o embargos à execução não 

ostentam automático efeito suspensivo. Excepcionalmente, segundo 

prescreve o art. 919 do Código de Processo Civil, somente terão efeito 

suspensivo em casos específicos, quando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo seu § 1º, a saber: “Art. 919 (...), § 1º. O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes”. Em que pese tenha a parte embargante alegado estar 

a ação de execução garantida pela penhora de um imóvel rural, verificado 

naquela ação, associada (apensada), que apenas foi expedida carta 

precatória para a realização da penhora do citado imóvel. Contudo não 

consta no referido processo se efetivamente a penhora foi exitosa, visto 

que não foi devolvida a missiva devidamente cumprida, quiçá informada a 

realização do ato deprecado. A parte embargante até poderia ter trazido 

esta prova no bojo dos embargos, já que alegou estar garantido o juízo 

pela penhora. Não o fez. E não se sabe se efetivamente houve a penhora 

do citado imóvel, a dificultar o preenchimento do requisito de mister, 

desautorizando o efeito suspensivo da ação de execução. Demais, 

convém lembrar que o cheque não é título causal, traduzido por ordem de 

pagamento à vista, a teor dos arts. 1º, inciso II, e 15 da Lei nº 7.357/1985. 

De acordo com o art. 13 desta mesma Lei, “as obrigações contraídas no 

cheque são autônomas e independentes”. Goza dos atributos cambiários: 

autonomia, abstração, cartularidade, entre outros. Uma vez posto em 

circulação, como parece ser o caso, aparentemente, pelo menos por 

enquanto, exsurge inviável invocar causa debendi. Destarte, não 

vislumbrado também o requisito da probabilidade consistente do direito 

aduzido, previsto na primeira parte do art. 300 do CPC. A propósito, 

seguem arestos ora compilados com destaques: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1.º, CPC/15. 

AUSÊNCIA DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de embargos à 

execução fiscal, é imprescindível, para a atribuição do efeito suspensivo, 

o preenchimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação 

pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Hipótese em 

que não restaram preenchidos os requisitos para o desiderato almejado, 

considerando não ter se vislumbrado a segurança do juízo. Precedentes 

jurisprudenciais. Inteligência do REsp 1272827/PE, submetido à sistemática 

dos recursos repetitivos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 70077033777 RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Data de Julgamento: 04/07/2018, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2018); “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA 

DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - 

REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. Nos 

termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Observada a 

ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor”. (TJ-MG - AI: 10024170040653001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/0017, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017). A 

parte embargante deve trazer elementos suficientes, que convença o juízo 

de que o seu direito está patenteado. Sem o que o efeito suspensivo não 

se consubstancia. Pode até ser que haja perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, o que é intuitivo. Mas somente este elemento 

não se revela suficiente para o atendimento do ansiado efeito suspensivo. 

No mais, a inexigibilidade do título executivo, será somente perceptível 

quando da instrução processual, dos esclarecimentos necessários, no 

mínimo depois de oportunizado o contraditório. Por enquanto não 

vislumbrado elementos suficientes para a concessão do efeito 

suspensivo. Logo, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito 

suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, caput, do CPC, uma 

vez que não é o caso de se aplicar o disposto em seu § 1.º, ante a 

ausência de parte dos requisitos previstos no art. 300 do CPC e de 

garantia, na execução, por penhora, depósito ou caução, nesta ação, 

suficientes e idôneos. Isto posto, hei por bem: a) indeferir o pedido de 

e f e i t o  s u s p e n s i v o  d a  e x e c u ç ã o ,  p r o c e s s o  n . º 

1004030-09.2018.8.11.0015, que deverá prosseguir regularmente; b) 

ouça-se a parte embargada em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, 

inciso I, do CPC; Em seguida, conclusos, para sentença ou designação de 

audiência, nos termos do art. 920, inciso II, do mesmo diploma instrumental. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop– MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008913-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR(A))

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN SCHNEIDER CONTINI (RÉU)

ANTONIO CONTINI (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008913-96.2018.8.11.0015. AUTOR(A): COMPANHIA 

ENERGETICA SINOP S/A RÉU: ANTONIO CONTINI, ELLEN SCHNEIDER 

CONTINI Vistos etc. Por incompreensível inconsistência do sistema, a 

decisão lançada no Id. 15249749 aparentemente não foi publicada. O que 

deverá ser efetivado. Assim, cumpra-se com urgência a determinação 

retro, devendo a parte autora, em 15 dias, apresentar a guia de custas e 

despesas processuais respectiva do processo, de modo a permitir 

conferência com o comprovante de pagamento desta. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005345-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOARES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

IVETE SCHNEIDER BERGAMINI (EMBARGANTE)

ANA PAULA SOARES DE ARAUJO 94155526115 (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005345-09.2017.8.11.0015. EMBARGANTE: ANA 

PAULA SOARES DE ARAUJO 94155526115, ANA PAULA SOARES DE 

ARAUJO, IVETE SCHNEIDER BERGAMINI EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos etc. Recebo os embargos para discussão, nos 

seus regulares efeitos, posto que não se apresentam intempestivos e nem 

sugerem de chofre intuito manifestamente protelatório, sem motivos 

aparentes, forte nas disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, 

para indeferi-los de plano, ainda que numa análise perfunctória. Ouça-se a 

parte embargada em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, inciso I, do 

CPC. Em seguida, conclusos, para sentença ou designação de audiência, 

nos termos do inciso II do mesmo dispositivo legal do Código de Ritos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009467-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TCHACO BOLO PANIFICADORA EIRELI - ME (AUTOR(A))

BRUNO PINHEIRO ALENCAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROSALVO DA SILVA 02646611170 (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROSALVO DA SILVA OAB - 026.466.111-70 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009467-31.2018.8.11.0015. AUTOR(A): TCHACO BOLO 

PANIFICADORA EIRELI - ME RÉU: CRISTIANE ROSALVO DA SILVA 

02646611170 PROCURADOR: CRISTIANE ROSALVO DA SILVA Vistos etc. 

A parte requerente pugna a concessão da gratuidade da justiça, benefício 

este que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de 

pagar as custa e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, 

ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, 

convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, a comprovar a sua alegada hipossuficiência. 

Dicção dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do 

aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Ademais, o fato de ter sido concedida a assistência judiciária 

a parte autora em processo que tramita em outra vara desta comarca não 

é prova suficiente a demonstrar a falta de condições financeiras em poder 

arcar com as despesas processuais. Isto posto, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, 

notadamente apresentar documentos que comprovem a sua alegada 

hipossuficiência ou, querendo, recolher as custas e despesas 

processuais, sob pena de cancelamento no distribuidor e extinção do 

processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 

485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008845-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE KOVALSKI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

JORGE ORLEY KOVALSKI (REQUERENTE)

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO JOSE DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)

OSMAR NECHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008845-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALINE 

KOVALSKI DO NASCIMENTO, JORGE ORLEY KOVALSKI REQUERIDO: 

FELICIO JOSE DOS SANTOS - ME, OSMAR NECHI, ALTINO ONO MORAES 

Vistos etc. A parte requerente pugna a concessão da gratuidade da 

justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custa e despesas do processo. Todavia, na linha 

do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e 

gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido, convém oportunizar que a parte requerente comprove o 

preenchimento dos respectivos pressupostos, a comprovar a sua fonte 

de renda, eis que não apresentou qualquer documento que comprove a 

sua renda mensal. Dicção dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei 

nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 
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nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, notadamente apresentar 

comprovante de sua renda mensal ou, querendo, recolher as custas e 

despesas processuais, sob pena de cancelamento no distribuidor e 

extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo único, 330, 

inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000871-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO RENASCER LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIS BOIM VITORINO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000871-29.2016.8.11.0015. AUTOR(A): AUTO POSTO 

RENASCER LTDA RÉU: RONIS BOIM VITORINO Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança, onde as partes informam no Id. 8331694, que se 

compuseram. No entanto, a douta advogada Dr.ª Talita de Barros Marques, 

que assinou o acordo, não possui poderes para transigir, de acordo com o 

instrumento de mandato apresentado no Id. 3267189. Portanto, determino à 

parte requerente, para querendo, no prazo de 15 dias, regularizar a 

representação processual apresentando poderes específicos para 

transigir da douta advogada mencionada, ou sanando a irregularidade de 

outro modo, sob pena de não conhecimento e nem homologação da 

transação. Decorrido o prazo acima assinalado, sanado o defeito, 

conclusos, para homologação. Não sendo apresentada procuração com 

poderes para transigir ou não sanado de outro modo a irregularidade, 

prossiga a parte requerente com o feito em 05 dias, sob pena de extinção 

por abandono, posto que restará prejudicado o acordo. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003297-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

LUCIMAR FESTA DA COSTA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003297-77.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: LUCIMAR FESTA DA COSTA LIMA Vistos etc. Ação de busca 

e apreensão com pedido liminar, aviada por B V Financeira S/A. Crédito, 

Financiamento e Investimento em face de Lucimar Festa da Costa, ambas 

qualificadas. A parte requerente requereu a desistência da ação no Id. 

8112370, que foi homologada pela r. sentença de Id. 8234399, transitada 

em julgado no dia 01/08/2017, conforme certidão de Id. 9224661. 

Posteriormente, a parte requerente juntou instrumento de acordo no dia 

09/08/2017, a requerer a sua homologação. Assim, ante o trânsito em 

julgado da sentença, indefiro o pleito de homologação de acordo, uma vez 

que a sentença fez coisa julgada formal, a impedir sua continuidade de 

qualquer modo, posto que, na realidade, com a homologação da 

desistência, inexistente se tornou a ação, impossibilitando todo e qualquer 

ato derivado. Não se descura que o negócio jurídico entre as partes tem 

plena validade extra autos, podendo, inclusive, ser objeto de ação própria, 

se for o caso, buscando sua homologação. Entretanto descabe 

homologação nestes autos encerrados. Por fim, proceda-se o 

arquivamento do processo, com as baixas e anotações devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

SIMONE BESOLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO MIRANDA - ME (EXECUTADO)

SAULO MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000036-07.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: SAULO MIRANDA - ME, SAULO 

MIRANDA Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial, tendo como 

parte exequente Colonizadora Sinop S/A. e como parte executada Saulo 

Miranda – ME e Saulo Miranda, todos qualificados. Integrada a lide, 

conforme certidão de Id. 4926448. As partes noticiaram que se 

compuseram, a postular a suspensão do processo até o integral 

cumprimento do acordo, conforme petição conjunta de Id. 10326283. É o 

relatório. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 

do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Isto posto, equacionado o litígio de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, mediante decisão 

interlocutória, suspendendo o processo até a integral liquidação da 

avença prevista para o dia 30 de setembro de 2023. Decorrido o prazo da 

suspensão, o que deverá ser certificado, pronuncie-se a parte exequente 

em 05 dias, independentemente de nova intimação, desde logo cientificada 

de que sua inércia será interpretada como quitação total da quantia 

acordada e consequentemente extinção do processo, nos termos dos 

arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005727-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOELI RITA SCHEID WACHTEL (EXECUTADO)

S R S WACHTEL TRANSPORTES - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005727-02.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: S R S WACHTEL TRANSPORTES - EPP, 

SOELI RITA SCHEID WACHTEL Vistos etc. Ação de execução, tendo como 

parte exequente Banco da Amazônia S/A. como parte executada S R S 

Wachtel Transportes – EPP e Soeli Rita Scheid Wachtel, todos 

qualificados. Integrada a lide, conforme certidão de Id. 13374572. As 

partes noticiaram que se compuseram, a postular a suspensão do 

processo até o integral cumprimento do acordo, conforme petição conjunta 
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de Id. 13202514. É o relatório. Decido. Acordo entre pessoas capazes, 

objeto lícito, possível e determinado e empregada forma não defesa em 

Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. É lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Isto posto, equacionado o litígio de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, mediante decisão 

interlocutória, suspendendo o processo até a integral liquidação da 

avença. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, 

pronuncie-se a parte exequente em 05 dias, independentemente de nova 

intimação, desde logo cientificada de que sua inércia será interpretada 

como quitação total da quantia acordada e consequentemente extinção do 

processo, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 08 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001694-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUIZ FASSBINDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001694-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

GMAC S.A. REQUERIDO: EDUARDO LUIZ FASSBINDER Vistos etc. Ação 

de busca e apreensão com pedido liminar, na qual as partes 

aparentemente acordaram, conforme petitório de Id. 15326073. Entretanto, 

verificado que o acordo apresentado não está assinado pelo requerido, 

apesar de constar no campo das assinaturas o nome da douta advogada 

Dulcineide Aparecida Barbosa, como procuradora dele. Porém, a 

mencionada advogada não possui procuração no processo com poderes 

outorgados pelo requerido. Portanto, intimem-se as partes, para em 15 

dias apresentarem instrumento válido assinado pelo polo passivo e polo 

ativo lide, ou querendo, opcionalmente, regularizar a representação 

processual da parte requerida, juntando instrumento de mandato que 

outorgue poderes para transigir à douta advogada que assinou o acordo, 

sob pena de não conhecimento e homologação da transação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000766-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU KAMINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000766-52.2016.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: TADEU KAMINSKI Vistos etc. Ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, proposta por Omni S/A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento em face de Tadeu Kaminski, ambos 

qualificados. R. decisão inaugural de Id. 3257774 determinou à parte 

requerente a comprovação da cessão de crédito possivelmente existente 

entre ela e a BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e Investimento, a 

fim de comprovar a cessão de direitos, sob pena de indeferimento da 

inicial. Inicial indeferida pela r. sentença de Id. 6147418, ante a ausência 

de condição da ação, uma vez que a parte não comprovou ter legitimidade 

ativa ad causam. Sentença desafiada por recurso de apelação de Id. 

7309620. Posteriormente, antes mesmo da análise do recurso e da 

integração da lide, a parte requerente, no Id. 13247451 atravessou petição 

desistindo da ação, com base no art. 487, inciso III, do CPC. É o relatório. 

Julgo. Mesmo sendo despiciente, convém esclarecer que a 

fundamentação legal apresentada pela parte não condiz com seus 

argumentos. O art. 487, inciso III, do CPC, diz respeito a homologação de 

transação, que nada tem a ver com a desistência prevista no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Diploma Adjetivo, uma vez que nenhum instrumento 

de acordo foi anexado, inclusive o que se pede é a desistência da ação, 

apesar de utilizar-se de base legal diversa. Mas são apenas filigranas, 

pois o que importa é que a desistência da causa somente é possível antes 

da sentença. Processo sentenciado. Tanto que dele está apelado. O que 

afasta essa possibilidade. A desistência da causa é uma prerrogativa da 

parte requerente que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da 

sentença, desde que haja a concordância da parte requerida, caso esta 

tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe 

de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. O que é 

possível acatar é a desistência do recurso de apelação. Se a própria parte 

que moveu o recurso da ação diz desistir da ação, mas na verdade 

desistindo do recurso propriamente dito, sua homologação torna 

prejudicada a apelação. A desistência da recurso de apelação é uma 

prerrogativa do recorrente, que poderá, a qualquer tempo, sem anuência 

da parte recorrida, que neste caso nem chegou a ser citada, a assim 

proceder. Dicção do 998 do CPC. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação, com o arquivamento do processo, feitas as anotações e 

baixas necessárias. Isto posto, homologo a desistência do recurso de 

apelação, na forma possível, defeso a desistência da ação sentenciada. 

Transitada em jugado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Sinop - MT, 11 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000777-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000777-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FERNANDO DE 

MAGALHAES Vistos etc. Ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

aviada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face de 

Fernando de Magalhães, ambos qualificados. R. decisão inaugural de Id. 

12812231 deferiu a tutela suscitada a determinar a apreensão do bem 

objeto da lide. Integrada a lide, conforme certidão de Id. 12927296. 

Apreendido o veículo, consoante certificado no auto de busca e 

apreensão de Id. 12927506, sendo depositado este em mãos do senhor 

Donizete Rodrigues, fiel depositário, indicado pela parte requerente. As 

partes, enfim, noticiaram no Id. 13376583 que se compuseram, a requerer 

a homologação do acordo e sua consequente extinção. É o singelo 

relatório. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado, e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e validade do negócio 

jurídico. Não há óbice à sua homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes, deve ser homologada, a teor dos arts. 

840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. É lícito aos 
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interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Isto posto, equacionada a questão de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de 

mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Dispensadas as partes de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, a teor do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, nada mencionado 

no acordo quanto às custas judiciais originárias em si, condeno-as a 

pagá-las, pro rata, a teor do § 2.°, do mesmo Digesto Adjetivo. Quanto aos 

honorários advocatícios, nada foi acordado. Devendo, portanto, cada 

parte arcar com os do seu respectivo patrono, consoante comando do 

dispositivo acima assinalado. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C. Sinop - MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000947-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000947-82.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE MARCOS 

DA SILVA Vistos etc. Ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

proposta por Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. em face de 

Jose Marcos da Silva, ambos qualificados. R. decisão inaugural de Id. 

11909508 deferiu a liminar suscitada a determinar a apreensão do veículo. 

Posteriormente, antes mesmo da integração da lide, a parte requerente, no 

Id. 12080121 atravessou petição desistindo da ação. É o relatório. Julgo. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte requerente que pode 

ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte requerida, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Condeno a parte requerente a pagar custas e 

despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, 

dada a inexistência de litigiosidade. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - 

MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002774-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

SANDRA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CRISTA COMUNIDADE ADALGISA (REQUERIDO)

SEBASTIAO ALVES CAMPOS (REQUERIDO)

MAURICIO SILVEIRA DIAS (REQUERIDO)

S A CAMPOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ARCA - ASSOCIACAO RECREATIVA CRISTA ADVENTISTA (REQUERIDO)

FABIO SEITI HORINOUCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002774-31.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SANDRA 

APARECIDA FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ASSOCIACAO CRISTA 

COMUNIDADE ADALGISA, FABIO SEITI HORINOUCHI, S A CAMPOS & CIA 

LTDA - ME, SEBASTIAO ALVES CAMPOS, ARCA - ASSOCIACAO 

RECREATIVA CRISTA ADVENTISTA, MAURICIO SILVEIRA DIAS Vistos etc. 

Ação de rescisão contratual, c/c indenização por danos morais e 

materiais, aviada por Sandra Aparecida Ferreira de Souza em face de 

Associação Cristã Comunidade Adalgisa; Fábio Seiti Horinouchi; S A 

Campos & Cia Ltda. – ME; Sebastião Alves Campos; Arca – Associação 

Recreativa Cristã Adventista e Maurício Silveira Dias, todos qualificados. 

R. decisão inaugural de Id. 12650814 deferiu o benefício da assistência 

judiciária gratuita e marcou audiência de conciliação. Integrada a lide, 

conforme certidão de Id. 12908724. As partes se compuseram em 

audiência de conciliação realizada pelo CEJUSC, conforme termo de 

audiência de Id. 13158345. É o singelo relatório. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado, e empregada 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e validade do negócio jurídico. Não há óbice à sua homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes, deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora 

transcrito: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Isto posto, equacionada a questão de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Dispensadas as 

partes de eventuais custas e despesas processuais remanescentes, a 

teor do art. 90, § 3.º, do CPC. Todavia, nada mencionado no acordo quanto 

às custas judiciais originárias em si, condeno-as a pagá-las, pro rata, a 

teor do § 2.° do mesmo Digesto Adjetivo, ficando a metade da parte 

requerente suspensa por cinco anos, quando prescreverá, se até lá não 

restar demonstrado ter superado a hipossuficiência econômico-financeira 

reconhecida, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. 

Nada acordado também quanto aos honorários advocatícios, devendo 

cada parte arcar com os do seu respectivo patrono, consoante comando 

do dispositivo acima assinalado. 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, certifique-se, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop - MT, 11 de outubro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005597-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DAMASCENO DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005597-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCELO 

DAMASCENO DA ROSA Vistos etc. Busca e apreensão, com pedido 

liminar, proposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em 

face de Marcelo Damasceno da Rosa, ambos qualificados, com base no 

Decreto-Lei n.º 911/1969. R. decisão inaugural de Id. 13937225 deferiu a 

pretensão liminar, a determinar a apreensão do veículo objeto da lide. 

Posteriormente, antes mesmo de ser integrada a lide, a parte requerente, 

no Id. 14347258, pleiteou a extinção do processo, a sustentar o 

desinteresse processual superveniente, tendo em vista que a parte 

demandada quitou as prestações em aberto que ensejaram a mora. O que 

se fez com base no art. 485, inciso VI, do CPC. É o relatório. Decido. 

Desinteresse processual superveniente ocorre quando o processo não é 

adequado ou tornou-se inútil por fato posterior. Na hipótese vertente a 

parte autora alegou que a parte requerida purgou a mora das prestações 

vencidas. Ora, de acordo com o regramento atual da Lei de Alienação 

Fiduciária, a purga da mora pressupõe a liquidação do contrato. E mesmo 

que tivesse purgado a mora ou a parte autora aceitasse que assim tenha 

sido efetivado, não afloraria desinteresse processual superveniente, mas 

procedência do pedido pelo seu reconhecimento, atingindo a ação seu 

precípuo fim colimado na Lei. Portanto, o pedido de extinção da ação por 

desinteresse processual superveniente é incabível, não passando, na 

conjuntura delineada, de singela desistência do pedido. E como tal será 

tratada. Se por mera liberalidade da parte autora, plenamente possível, 

aceitou receber as prestações atrasadas, não se interessando em dar 

continuidade ao feito, isso configura nítida desistência da ação, cuja 

consequência prática não altera essencialmente em nada o desfecho da 

causa. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte requerente 

que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que 

haja a concordância da parte requerida, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, que nada tem a ver com desinteresse processual 

superveniente, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, 

homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do CPC. Condeno a parte requerente a pagar custas e as despesas 

processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a 

inexistência de contenciosidade. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - 

MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008983-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR KLAESENER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008983-50.2017.8.11.0015. REQUERENTE: KIRTON 

BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: VALMIR KLAESENER Vistos 

etc. Busca e apreensão, com pedido liminar, proposta por Kirton Bank S/A. 

em face de Walmir Klaesener, ambos qualificados, com base no 

Decreto-Lei n.º 911/1969. R. decisão inaugural de Id. 12138724 deferiu a 

pretensão liminar, a determinar a apreensão do veículo objeto da lide. 

Posteriormente, antes mesmo de ser integrada a lide, a parte requerente 

no Id. 11264191 pleiteou a extinção do processo, a sustentar o 

desinteresse processual superveniente, tendo em vista que a parte 

demandada quitou as prestações em aberto que ensejaram a mora. O que 

se fez com base no art. 485, inciso VI, do CPC. É o relatório. Decido. 

Mesmo despiciente, convém esclarecer que a fundamentação legal 

apresentada pela parte não condiz com seus argumentos. O inciso IV do 

art. 485 do CPC, diz respeito à ausência de pressupostos processuais e 

não de condições da ação, sustentada neste caso no alegado 

desinteresse processual superveniente, deduzido no inciso VI do mesmo 

dispositivo legal. Desinteresse processual superveniente ocorre quando o 

processo não é adequado ou tornou-se inútil por fato posterior. Na 

hipótese vertente a parte autora alegou que a parte requerida purgou a 

mora das prestações vencidas. Ora, de acordo com o regramento atual da 

Lei de Alienação Fiduciária, a purga da mora pressupõe a liquidação do 

contrato. E mesmo que tivesse purgado a mora ou a parte autora 

aceitasse que assim tenha sido efetivado, não afloraria desinteresse 

processual superveniente, mas procedência do pedido pelo seu 

reconhecimento, atingindo a ação seu precípuo fim colimado na Lei. 

Portanto, o pedido de extinção da ação por desinteresse processual 

superveniente é incabível, não passando, na conjuntura delineada, de 

singela desistência do pedido. E como tal será tratada. Se por mera 

liberalidade da parte autora, plenamente possível, aceitou receber as 

prestações atrasadas em aberto, não se interessando em dar 

continuidade ao feito, isso configura nítida desistência da ação, cuja 

consequência prática não altera essencialmente em nada o desfecho da 

causa. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte requerente 

que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que 

haja a concordância da parte requerida, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, que nada tem a ver com desinteresse processual 

superveniente, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, 

homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do CPC. Condeno a parte requerente a pagar custas e as despesas 

processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a 

inexistência de contenciosidade. Por fim, indefiro o pleito de envio de ofício 

ao Departamento de Trânsito para retirada de quaisquer restrições, uma 

vez que, se existentes, não foram realizadas por este juízo. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 11 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000295-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE PILUNI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000295-65.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

GMAC S.A. REQUERIDO: JOSUE PILUNI Vistos etc. Ação de busca e 

apreensão com pedido liminar, aviada por Banco Gmac S/A. em face de 

Josué Piluni, ambos qualificados. R. decisão inaugural de Id. 12804078 

deferiu a tutela suscitada a determinar a apreensão do bem objeto da lide. 

Integrada a lide, conforme certidão de Id. 13040460. Apreendido o veículo, 

consoante certificado no auto de busca e apreensão de Id. 13040449, 

sendo depositado este em mãos do senhor Jonas Cordeiro dos Santos 

Junior, fiel depositário, indicado pela parte requerente. As partes, enfim, 
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noticiaram no Id. 13377738 que se compuseram, a requerer a 

homologação do acordo e sua consequente extinção, inclusive renunciado 

o prazo recursal. É o singelo relatório. Decido. Acordo entre pessoas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado, e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

validade do negócio jurídico. Não há óbice à sua homologação postulada. 

Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento 

hábil, a composição entabulada entre as partes, deve ser homologada, a 

teor dos arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. 

É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado 

o seguinte julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Isto posto, equacionada a questão de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de 

mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Dispensadas as partes de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, a teor do art. 90, § 3º, do CPC. Por outro lado, às custas 

judiciais originárias em si, ficam a cargo da parte requerida, a teor do 

acordado. Quanto aos honorários advocatícios, cada parte arcar com os 

do seu respectivo patrono, conforme pactuado. 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, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop - MT, 

11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005567-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERCY FRANCO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005567-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GERCY FRANCO DE CARVALHO Vistos etc. Ação de busca 

e apreensão, com pedido liminar, proposta por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A. em face de Gercy Franco de Carvalho, 

ambos qualificados. R. decisão inaugural de Id. 13453670 deferiu a liminar 

suscitada a determinar a apreensão do veículo objeto da lide. 

Posteriormente, antes mesmo da integração da lide, a parte requerente, no 

Id. 14071644, atravessou petição desistindo da ação. Renunciado 

expressamente o prazo recursal, a requerer o imediato trânsito em julgado 

da sentença. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte requerente que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da parte 

requerida, caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. 

Condeno a parte requerente a pagar custas e despesas processuais. 

Sem condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

contenciosidade. Quanto ao pleito de baixa de restrição, encontra-se 

prejudicado, haja vista que não foi inserida qualquer restrição no 

prontuário do veículo por este juízo. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Renunciado o prazo recursal, certifique-se, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 11 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001562-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAES HOEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

FERNANDA LETTICIA CRETO PAES HOEGER (EXECUTADO)

WANDER HOEGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001562-09.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: PAES HOEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME, WANDER HOEGER, FERNANDA LETTICIA CRETO 

PAES HOEGER Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial, tendo 

como parte exequente Banco do Brasil S/A. e como parte executada Paes 

Hoeger Industria e Comércio de Madeiras Ltda. – ME; Wander Hoeger e 

Fernanda Letticia Creto Paes Hoeger, Todos qualificados. Não houve 

integração da lide. As partes noticiaram no Id. 13441249 que se 

compuseram, a postular a homologação do acordo e sua consequente 

extinção. Renunciado expressamente o prazo recursal. Relatados e 

examinados. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, 

possível e determinado e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 

do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Acordo declaradamente cumprido. Logo, quitada 

integralmente a obrigação, impositiva a extinção da execução, pois 

exaurido o seu mérito. Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa e 

definidas as condições, homologo o acordo travado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, nos termos 

dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, julgo e declaro 

extinta a execução em pauta. Custas e despesas processuais ficam a 

cargo da parte executada, bem como honorários advocatícios, conforme 

acordado. 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, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 11 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002406-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 
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(EXEQUENTE)

SALMA ELIAS EID SERIGATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCEMAR PICHOK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002406-22.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BR 

CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: 

JUCEMAR PICHOK Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial, 

tendo como parte exequente BR Consórcios Administradora de 

Consórcios Ltda. e como parte executada Jucemar Pichok e Nerocí 

Zacarias Pinheiros, ambos qualificados. Não houve integração da lide. As 

partes noticiaram no Id. 14041223 que se compuseram, a postular a 

homologação do acordo e sua consequente extinção. Renunciado 

expressamente o prazo recursal. Relatados e examinados. Decido. 

Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e 

empregada forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 

requisitos de existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice 

para a homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, 

transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em 

abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Acordo, 

aparentemente cumprido. Logo, quitada integralmente a obrigação, 

impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. Isto posto, 

equacionada a lide de forma amistosa e definidas as condições, homologo 

o acordo travado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Por conseguinte, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 

do Código de Processo Civil, julgo e declaro extinta a execução em pauta. 

Custas e despesas processuais finais se existentes ficam a cargo da 

parte executada, conforme acordado. Todavia, nada mencionado no 

acordo quanto as custas judiciais originárias em si, condeno-as a 

honrá-las, pro rata, a teor do § 2.°, do CPC. Quanto aos honorários 

advocatícios, serão custeados pela parte executada, a teor do acordado, 

aparentemente já liquidados. 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, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 11 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003532-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES FILHO (RÉU)

RAQUEL APARECIDA MARCOS (RÉU)

MARIA AMELIA COSER LOYOLLA RODRIGUES (RÉU)

ANTONIO RODRIGUES (RÉU)

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA (ADVOGADO(A))

PAGANINI CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003532-10.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: PAGANINI CONSTRUCOES LTDA, ANTONIO 

RODRIGUES, MARIA AMELIA COSER LOYOLLA RODRIGUES, ANTONIO 

RODRIGUES FILHO, RAQUEL APARECIDA MARCOS Vistos etc. Ação 

monitória, tendo como parte autora Banco do Brasil S/A. como parte 

executada Paganini Construções Ltda.; Antonio Rodrigues; Maria Amélia 

Conser Loyolla Rodrigues; Antonio Rodrigues Filho e Raquel Aparecida 

Marcos Rodrigues, todos qualificados. Integrada a lide, conforme certidão 

de Id. 14135897. As partes noticiaram que se compuseram, a postular a 

suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, conforme 

petição conjunta de Id. 14211546. É o relatório. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregada forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora 

transcrito: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Todavia não há como simplesmente homologar, em decisão interlocutória, 

e suspender o processo como se de uma execução se tratasse, e não é, 

ainda. Até seria prejudicial às partes, dada a instabilidade que se 

desenharia por conta de uma solução intermediária num processo que 

ainda se encontra em fase cognitiva, não convertido em execução. A 

solução correta é a homologação do acordo mediante sentença de mérito, 

como base no art. 487, inciso III, letra “b”, do CPC, propiciando a formação 

do título executivo judicial costurado satisfatoriamente no acordo. Isso sem 

necessidade de suspensão do processo. Basta sua homologação, por 

sentença, que trará estabilidade judicial ao acordo de vontades no 

instrumento definido, com seu arquivamento, após o trânsito em julgado. O 

descumprimento por qualquer das partes implicará, aí, sim, em sua 

exigência, nos limites traçados, no regular cumprimento de sentença. Isto 

posto, equacionado o litígio de forma amistosa e definidas as condições, 

homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, JULGO o pedido mediante sentença com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Dispensadas as partes de eventuais custas e despesas 

processuais remanescentes, a teor do art. 90, § 3º, do CPC. Quanto às 

custas originárias em si, ficam a cargo da parte requerida, bem como 

honorários advocatícios, conforme pactuado. Por fim, conserte-se o nome 

no distribuidor de Maria Amélia Conser Loyolla, acrescentando-lhe mais o 

sobrenome “Rodrigues”, conforme peticionado. 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, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop - MT, 

11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000160-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTIAGO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

ROBERTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000160-24.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: SANTIAGO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA Vistos etc. Ação de busca e apreensão com pedido liminar, aviada 
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por Banco J. Safra S/A. em face de Santiago Com. de Máquinas Agrícolas 

Ltda., ambos qualificados. R. decisão inaugural de Id. 12812231 deferiu a 

tutela suscitada a determinar a apreensão do veículo objeto da lide e a 

inserção de restrição em seu prontuário, realizada no Id. 3674178. 

Integrada a lide, conforme certidão de Id. 7310292. Não houve apreensão 

do bem. As partes noticiaram no Id. 15583295 que se compuseram, a 

requerer a homologação do acordo e sua consequente julgamento com 

resolução de mérito. É o singelo relatório. Decido. Acordo entre pessoas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado, e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

validade do negócio jurídico. Não há óbice à sua homologação postulada. 

Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento 

hábil, a composição entabulada entre as partes, deve ser homologada, a 

teor dos arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. 

É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado 

o seguinte julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Isto posto, equacionada a questão de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de 

mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Dispensadas as partes de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, a teor do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, nada mencionado 

no acordo quanto às custas originárias em si, condeno-as a pagá-las, pro 

rata, a teor do § 2.°, do mesmo Digesto Adjetivo. Quanto aos honorários 

advocatícios, a parte requerida arcará com os do seu respectivo patrono, 

conforme acordado, pressupondo que a parte requerente custeará os do 

seu, ante o silêncio do acordo quanto a ela. Por fim, determino a baixa da 

restrição judicial lançada via sistema RENAJUD no prontuário do veículo 

via do Id. 3674178, a ser efetivada desde logo pelo staff qualificado do 

Gabinete. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C. Sinop - MT, 10 de outubro de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007163-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON ALVES PEREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007163-93.2017.8.11.0015 REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: HAMILTON ALVES PEREIRA JUNIOR 

Vistos etc. Busca e apreensão, com pedido liminar, proposta por Banco 

PSA Finance Brasil S/A. em face de Hamilton Alves Pereira Júnior, ambos 

qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. R. decisão inaugural 

de Id. 9051730 deferiu a pretensão liminar, a determinar a apreensão do 

veículo objeto da lide, como ainda a inclusão de restrição de circulação no 

prontuário do bem, inserida via do Id. 9081189. Posteriormente, antes 

mesmo de ser integrada a lide, a parte requerente no Id. 11457391 

postulou a extinção do processo, a sustentar o desinteresse processual 

superveniente, tendo em vista que a parte demandada quitou as 

prestações em aberto que ensejaram a mora. O que se fez com base no 

art. 485, incisos IV e VI, do CPC. É o relatório. Decido. Mesmo despiciente, 

convém esclarecer que a fundamentação legal apresentada pela parte 

não condiz com seus argumentos. O inciso IV do art. 485 do CPC, diz 

respeito à ausência de pressupostos processuais e não de condições da 

ação, sustentada neste caso no alegado desinteresse processual 

superveniente, deduzido no inciso VI do mesmo dispositivo legal. 

Desinteresse processual superveniente ocorre quando o processo não é 

adequado ou tornou-se inútil por fato posterior. Na hipótese vertente a 

parte autora alegou que a parte requerida purgou a mora das prestações 

vencidas. Ora, de acordo com o regramento atual da Lei de Alienação 

Fiduciária, a purga da mora pressupõe a liquidação do contrato. E mesmo 

que tivesse purgado a mora ou a parte autora aceitasse que assim tenha 

sido efetivado, não afloraria desinteresse processual superveniente, mas 

procedência do pedido pelo seu reconhecimento, atingindo a ação seu 

precípuo fim colimado na Lei. Portanto, o pedido de extinção da ação por 

desinteresse processual superveniente é incabível, não passando, na 

conjuntura delineada, de singela desistência do pedido. E como tal será 

tratada. Se por mera liberalidade da parte autora, plenamente possível, 

aceitou receber as prestações atrasadas em aberto, não se interessando 

em dar continuidade ao feito, isso configura nítida desistência da ação, 

cuja consequência prática não altera essencialmente em nada o desfecho 

da causa. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte requerente 

que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que 

haja a concordância da parte requerida, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, que nada tem a ver com desinteresse processual 

superveniente, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, 

homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do CPC. Condeno a parte requerente a pagar custas e as despesas 

processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a 

inexistência de contenciosidade. Por fim, determino a baixa da restrição 

judicial lançada via sistema RENAJUD no prontuário do veículo via do Id. 

9081189, a ser efetivada desde logo pelo staff qualificado do Gabinete. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 11 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002946-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002946-41.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: PEDRO HENRIQUE DA CRUZ Vistos etc. Ação de busca e 

apreensão com pedido liminar, proposta por BV Financeira S/A., 

Financiamento e Investimento em face de Pedro Henrique da Cruz, ambos 

qualificados. R. decisão inaugural de Id. 4650998 deferiu a pretensão 

liminar, a determinar a apreensão do veículo objeto da lide, e determinou 

ainda a inclusão de restrição de circulação no prontuário do bem. 

Posteriormente, antes mesmo da integração da lide, a parte requerente, no 

Id. 12512501 atravessou petição desistindo da ação, com base no art. 

485, inciso VIII, do CPC. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte requerente que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da parte 

requerida, caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 
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e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. 

Condeno a parte requerente a pagar custas e despesas processuais. 

Sem condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. Determino a baixa da restrição judicial lançada via sistema 

RENAJUD no prontuário do veículo, a ser efetivada desde logo pelo staff 

qualificado do Gabinete. Por fim, defiro a juntada de substabelecimento de 

Id. 12512517. Anote-se para fins das intimações de estilo. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 11 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009669-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009669-08.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública desta 

Comarca. 2. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito para a Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, com as nossas 

homenagens. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009653-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (RÉU)

DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009653-54.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública desta 

Comarca. 2. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito para a Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, com as nossas 

homenagens. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009620-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE LUCIANA MOREIRA TURRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009620-64.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a análise do pedido liminar 

formulado nestes autos, necessário se faz a emenda à inicial, a fim de que 

a requerente comprove a mora da requerida, uma vez que o documento de 

15632771 - Pág. 3 juntado aos autos informa que a correspondência foi 

enviada para endereço diverso daquele constante contrato de alienação 

fiduciária firmado entre as partes (ID 15632756 - Pág. 1). Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO- AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO E 

PROTESTO NÃO ENTREGUE ‘NÃO PROCURADO’ – EDITAL PUBLICADO EM 

COMARCA DIVERSA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada a constituição em 

mora do devedor, por protesto ou notificação extrajudicial enviada no 

endereço informado no contrato, acertada a determinação de emenda à 

inicial, sob pena de indeferimento”. (TJMT-AI 125273/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015). 2. Desta feita, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do 

CPC, comprovar a mora da parte requerida no endereço indicado no 

contrato (ID 15632756 - Pág. 1), nos termos do artigo 2º, § 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de 

outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009837-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009837-10.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi com a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta. 2. Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos 

autos cópia da declaração de imposto de renda - exercício 2017, a fim de 

comprovar que faz jus ao benefício da justiça gratuita, sob de 

indeferimento da gratuidade de justiça. 3. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 05 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011032-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA (ADVOGADO(A))

MECANICA FRABETTI LTDA - ME (RÉU)
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011032-64.2017. 8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte autora, nos termos do art. 702, 

§5, do CPC para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, responder os 

embargos monitórios. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado voltem os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 05 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009725-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL ALEX CRESTANI (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009725-41.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Cite-se a parte ré para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 

5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 

702 do Código de Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito 

o título executivo judicial. 2. No mandado deverá constar que, caso haja 

cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste 

ainda que, se não houver pagamento e nem forem oferecidos embargos 

no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado de citação em mandado executivo. 3. Caso 

sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o autor para que 

ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 

5º, do Código Processual Civil. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 10 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010031-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIENE FERREIRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010031-10.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juizado Especial desta Comarca. 2. Destarte, DETERMINO 

a imediata redistribuição do feito para a Vara Especializada dos Juizados 

Especiais desta Comarca, observadas as formalidades legais. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006748-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO TOMOAKI URIU (AUTOR(A))

DEISE MARTINS URIU (AUTOR(A))

VANDERLEI NEZZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1006748-76.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): HELIO TOMOAKI 

URIU, DEISE MARTINS URIU POLO PASSIVO:RÉU: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Certifico que, em cumprimento a determinação id. 15480552, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 13 de novembro de 201 as 

8 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado). 10 de outubro de 2018 Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009004-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MOTA MARIA (REQUERENTE)

EUCLIDES MARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE GOIS (REQUERIDO)

JOSE ELOIR FREITAS (REQUERIDO)

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MANOEL LEONARDO DE CASTRO (TESTEMUNHA)

MAURICIO BRIDI DI DOMENICO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009004-89.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Tendo em vista que a carta precatória sob o n. 

1008957-18.2018.8.11.0015, em trâmite pelo Juízo da Primeira Vara Cível 

desta Comarca, possui a mesma finalidade que a presente missiva, 

determino o cancelamento da distribuição desta deprecata. 2. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 11 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004682-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE TAL (RÉU)

MARIA DO CARMO CASSIANO DA SILVA (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1004682-26.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): CARLOS 

EDUARDO BATISTA DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: MARIA DO CARMO 

CASSIANO DA SILVA, RICARDO DE TAL Certifico que, em cumprimento a 

determinação id. 15528416, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 13 de novembro de 2018 as 9 horas, conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT 

e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). 10 de outubro de 2018 Gestor Juiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004748-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EXEQUENTE)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CARLOS SCHUSTER (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Terra Nova do Norte/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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1013568-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (EXECUTADO)

RENATA LOPES PRADO SAES RODRIGUES (EXECUTADO)

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Jardim Paraíso, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto recolher 

a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012788-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

CARLOS APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1012788-11.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): CARLOS 

APARECIDO DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: CLARO S/A, CLARO 

TELECOM PARTICIPACOES S/A Certifico que, em cumprimento a 

determinação id. 15541669, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 13 de novembro de 2018 as 10 horas, conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT 

e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). 10 de outubro de 2018 Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013482-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENORI LOSI (EXEQUENTE)

GABRIELA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PROENCA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Loteamento Village , na cidade de Sinop, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012125-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALCEU SENGER - ME (REQUERIDO)

ANDERSON ALCEU SENGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012125-62.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte autora, por meio de 

seus advogado, para que regularize a representação processual da parte 

ré, juntando aos autos instrumento procuratório ou para que este ratifique 

a assinatura com firma reconhecida na minuta do acordo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não homologação da convenção. Consigno 

que, constituído procurador, este deverá ratificar o acordo. 2. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013324-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA F. GARCIA SULLAS - ME (EXECUTADO)

ALDA FLORACI GARCIA SULLAS (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue os depósitos das diligências do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Centro, e no Bairro Residencial Florença, na cidade de Sinop, e , 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o número do processo 

– cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013625-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ATILIO DAL MAGRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013625-66.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): DOUGLAS ATILIO 

DAL MAGRO POLO PASSIVO:RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.14908411 designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 13 de novembro de 2018 

as 13 horas,, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 

– CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte 

autora conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado). 10 de outubro de 2018 Gestor 

Juiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000988-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GENTIL RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Jardim Veneza, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto recolher 

a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.
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Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005350-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CASTILHOLE SOARES DA FONSECA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR LUIZ MARTINS (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1005350-94.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): LUZIA 

CASTILHOLE SOARES DA FONSECA POLO PASSIVO:RÉU: GILMAR LUIZ 

MARTINS Certifico que, em cumprimento a determinação id. designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 13 de novembro de 2018 

as 14 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado). 10 de outubro de 2018 Gestor Juiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002198-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MERCES KOEHLER (EXEQUENTE)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LEONIR MACHADO (EXECUTADO)

ELENIR TERESINHA MACHADO (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002593-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

ELIZABETH BAROZZI (AUTOR(A))

LUCA RIZZATTI MENDES (ADVOGADO(A))

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE APARECIDA GONCALVES (RÉU)

RINALDO CESAR PERSZEL (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1002593-30.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ROBSON 

BAROZZI BRISARD GOMES, ELIZABETH BAROZZI POLO PASSIVO:RÉU: 

RINALDO CESAR PERSZEL, EDITE APARECIDA GONCALVES Certifico que, 

em cumprimento a determinação id. 14523707, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 13 de novembro de 2018 as 15 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado). 10 de outubro de 2018 Gestor Juiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004622-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA REGINA BUSS BOEING (EXECUTADO)

AVELINO BALDOINO BOIENG (EXECUTADO)

VANDERLEI BOEING (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue os depósitos das diligências do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, na 

cidade de Santa Carmem/MT, e , devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002825-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SCHORR FERNANDES (AUTOR(A))

ADRIANO SCOMPARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GDA CONSTRUTORA LTDA - EPP (RÉU)

ALTAIR GEUDA (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1002825-13.2016.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): DANIELE 

SCHORR FERNANDES POLO PASSIVO:RÉU: GDA CONSTRUTORA LTDA - 

EPP, ALTAIR GEUDA Certifico que, em cumprimento a determinação id. 

13920891 designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 13 de 

novembro de 2018 as 17 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado). 10 de outubro de 2018 

Gestor Juiciário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000223-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JR TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000223-49.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte autora, por meio de 

seus advogado, para que regularize a representação processual da parte 

ré, juntando aos autos instrumento procuratório ou para que este ratifique 

a assinatura com firma reconhecida na minuta do acordo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não homologação da convenção. Consigno 

que, constituído procurador, este deverá ratificar o acordo. 2. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012945-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LEMOS (ADVOGADO(A))

ROQUE ANTONIO GREGOLETTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (RÉU)

Jean Carlos Tavares de Miranda (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012945-81.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Recebo a complementação da inicial de ID 

111768335/11768380. 2. Em detida análise dos autos, depreende-se que 

os documentos que instruem a inicial não são capazes de demonstrar, de 

modo suficiente, os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, para 

concessão da medida liminar pretendida. 2.1. Assim, visando esclarecer 

os fatos alegados na exordial para formação de convicção por parte 

deste Juízo, com fundamento no artigo 562 do CPC, designo audiência de 

justificação prévia para o dia 22/11/2018, às 13h30min. 2.2. Cite-se 

pessoalmente os requeridos e quem mais eventualmente se encontrar 

ocupando o imóvel em questão, para comparecer na audiência acima 

designada, consignando-se que o prazo para contestação somente fluirá 
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a partir da intimação da decisão que deferir ou indeferir a liminar de 

reintegração de posse, consoante estabelecido no artigo 564, parágrafo 

único, do CPC. 2.3. No ato da citação, deverá o oficial de justiça promover 

a identificação completa de eventuais possuidores da área. 3. Intime-se a 

parte requerente, por meio de seu advogado, para que compareça ao ato, 

acompanhada de suas testemunhas, que deverão comparecer à audiência 

de justificação independentemente de intimação. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 19 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008981-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

GILMAR MISTURA (AUTOR(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008981-46.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. Em tempo, no 

ato de cumprimento do item “2” – ID. 15902295, intime-se, também, o(a) 

responsável técnico pela liberação/regularização de loteamentos no 

município para que compareça à audiência designada para o dia 

22.10.2018, às 13h30min. 2. No mais, cumpra-se nos termos da decisão 

proferida em audiência (ID.15902295). 3. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 11 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 209581 Nr: 10649-11.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE COMPENSADOS SÃO JOSÉ 

LTDA - EPP, CHARLES OZORIO DE LIMA, REGIANE DAMIAN FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 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 quinze (15) dias, efetue os depósitos das diligências do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Residencial Florença, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 254758 Nr: 636-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMAM, ESM, ALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LIGIA PREVIDELLI RABELO - 

OAB:MT/15.252-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 107. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232462 Nr: 7133-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 50. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 167667 Nr: 2586-65.2012.811.0015

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN RAFAEL MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 97. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165429 Nr: 283-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS RENATA DÂMASO DOS 

REIS UMENO - OAB:15.560-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DARI LEOBET 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 283-78.2012.811.0015, Protocolo 

165429, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245675 Nr: 15637-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, EZELINDA OLIVEIRA 

JOTON, MAURI JOTON, LUIZ ROGÉRIO SILVA, GRACIELA PULL BIF SILVA, 

GECI MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ, 

CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR 

918, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 134. Prazo: quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158341 Nr: 5525-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, junte aos autos instrumento procuratório outorgado ao 

procurador subscritor do acordo contido nos autos, sob pena de 

preclusão.

2. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009768-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BARBARA DE ARAUJO (AUTOR(A))

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERREIRA TRANSPORTES - ME (RÉU)

ASSOCIACAO IMPERIAL BRASIL DE PROTECAO MATERIAL DOS 

CONDUTORES AUTONOMOS E TRANSPORTADORES DE CARGA DO 

BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009768-75.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. 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. 2. Cite-se 

a parte 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. 3. 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). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 11 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009838-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO(A))

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009838-92.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. 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. 2. Cite-se 

a parte 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. 3. 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). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 11 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009865-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

CLEUZO DIAS CESAR (AUTOR(A))

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009865-75.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. 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. 2. Cite-se 

a parte 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. 3. 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). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 08 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000600-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DA SILVA ROYER (AUTOR(A))

PAULO ROYER (AUTOR(A))

ANTONIO ORLI MACEDO MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL THEODORO DA ROSA (RÉU)

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008242-10.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Certifique-se sobre a tempestividade da 

contestação à reconvenção apresentada em ID 9839953. 2. Na sequência, 

intime-se o reconvinte para, querendo, se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, acerca da contestação e 

documentos de ID 9839953/9810137, sob pena de preclusão, em 
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conformidade com os artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 4. Por arremate, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária ao Reconvinte, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 5. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 09 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009803-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDER FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009803-35.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

15759105). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 11 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008750-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TRIBURTINI DE LIRI FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008750-19.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 15570343). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 11 

de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001559-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER HOEGER (RÉU)

PAES HOEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

FERNANDA LETTICIA CRETO PAES HOEGER (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001559-54.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente à homologação do acordo contido 

nos autos (Id. 13443027), intime-se a parte autora, por meio de seus 

advogado, para que regularize a representação processual dos 

requeridos, juntando aos autos instrumento procuratório ou para que 

estes ratifiquem a assinatura com firma reconhecida na minuta do acordo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não homologação da 

convenção. Consigno que, constituído procurador, este deverá ratificar o 

acordo. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de outubro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002807-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEDREIRO ALONSO (AUTOR(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI MISKO DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002807-21.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 15587908). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. 3. Determino a expedição de ofício ao 2º Tabelionato de 

Protestos de Títulos da Comarca de Londrina/PR para cancelamento 

definitivo dos protestos indicados no acordo (ID. 15587908). 4. Determino, 

ainda, a baixa da caução ofertada. 5. Eventuais custas remanescentes, 

pela parte ré. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 6. P.R.I.C. 

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 11 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001660-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRANDA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001660-57.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

14047841). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 11 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008670-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DAMASCENO DA ROSA (EXECUTADO)

WILSON ROQUE POZZOBON (EXECUTADO)

DANIELE POZZOBON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Processo: 1008670-55.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: DANIELE POZZOBON, 

MARCELO DAMASCENO DA ROSA, WILSON ROQUE POZZOBON 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 da 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir a 

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 a 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009204-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS BRIZOLA VERDADEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009204-96.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: RUBENS BRIZOLA VERDADEIRO Vistos, etc... Cite-se o 

réu 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, o devedor 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 advertido 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, o réu será isento do pagamento de custas processuais, art. 701, § 

1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009786-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO APARECIDO ZANUNI DOS SANTOS (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Primavera, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, conforme despacho abaixo transcrito. Vistos etc... Cite-se o 

requerido nos endereços obtidos através dos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, para, querendo, contestar a ação no 

prazo de 15 dias. Restando infrutífera a diligência supra, intime-se a 

requerente para que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias. 

Havendo o requerimento, cite-se o requerido por edital, este pelo prazo de 

20 dias, para querendo contestar ação. 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 defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito 

até seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001450-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (REQUERIDO)

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão de Distribuição 

Primeiro Grau Ações e Execuções Cíveis Certifico que diligenciei-me até o 

Camping Club, e no posto próximo ao Camping, falei com os frentistas e 

estes informaram que se tratava do Posto Pablo e que o Auto Posto 

Renascer é o atual Posto Sol Nascente, que fica à caminho do Camping 

Club, mas não é próximo . Na Av. das Embaúbas, 567, o endereço é dos 

Correios. O veículo, objeto da ação não foi encontrado em nenhum dos 

endereços indicados no mandado. Devolvo o presente mandado e solicito 

o endereço correto dos réus.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004037-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (ADVOGADO(A))

VICTORIA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUZA KRAUSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004037-98.2018.8.11.0015. AUTOR(A): VICTORIA 

MARQUES DA SILVA RÉU: JULIANA DE SOUZA KRAUSS Vistos, etc... 

Diante da petição de ID. 14938568, designo audiência de conciliação para 

o dia 17/10/2018, às 15:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do 

Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da 

multa do art. 334, § 8º do 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, a ré 

deverá 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: 1000428-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

JOSE MANOEL BUENO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1000428-10.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

JOSE MANOEL BUENO FILHO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, 

etc... Especifiquem as partes 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
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000428-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

JOSE MANOEL BUENO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1000428-10.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

JOSE MANOEL BUENO FILHO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, 

etc... Especifiquem as partes 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009644-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE MAURICIO DA SILVA (REQUERENTE)

CIBELLY SILVA FERRAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DA SILVA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1009644-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

JUDITE MAURICIO DA SILVA REQUERIDO: MARCOS DA SILVA BORGES 

Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança com indenização por danos 

morais que Judite Maurício da Silva move contra Marcos da Silva Borges, 

ao fundamento de que contratou os serviços advocatícios deste para fins 

de obter a sua aposentadoria, mediante o pagamento de uma entrada de 

R$ 2.000,00 e o percentual de 20% das prestações vencidas até a data 

da implantação do benefício. Esclarece que após os trâmites processuais 

a sua aposentadoria foi concedida, no entanto o requerido se apossou 

indevidamente da totalidade dos benefícios pagos de forma retroativa, 

razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que seja realizado o 

bloqueio online e a penhora de veículos de propriedade dele. 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”. Compulsando os autos, verifico que o documento ID 15654916, 

que, ao que tudo indica, trata-se do contrato entabulado entre as partes, 

no entanto o referido documento encontra-se ilegível, além de não ter sido 

assinado pelo requerido. O boletim de ocorrência ID 15654921 e a 

representação ID 15654924 foram confeccionados de forma unilateral pela 

autora e apenas repetem os fatos narrados na inicial. Já o cheque ID 

15655674 também encontra-se ilegível, não havendo como vislumbrar o 

emitente, o valor, data, praça e se foi compensado ou devolvido. Pelo 

exposto, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300, indefiro o pedido 

de tutela de urgência. Faculto à autora substituir os documentos acima 

apontados por documentos legíveis, no prazo de cinco dias. Em consulta 

aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, não foram 

localizados elementos que desabonem a declaração de hipossuficiência ID 

15654894, razão pela qual defiro à requerente os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Nos termos do art. 1.048, I do CPC, defiro o 

pedido de prioridade de tramitação aos presentes autos, eis que a 

requerente é idoso, conforme se verifica no documento ID 15654910. 

Observe a Srª Gestora o provimento que rege a matéria. Cite-se a 

requerida para integrar a relação processual. Designo audiência de 

conciliação para o dia 14/11/2018, às 13:00 horas, a qual será realizada 

na sala do conciliador situada no 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003308-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. S. (REQUERENTE)

M. A. H. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. M. A. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003308-09.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

SAFRA S-A REQUERIDO: SANTIAGO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA Vistos etc... Indefiro o pedido de ID. 12664312, uma vez que não 

guarda qualquer pertinência com o Decreto-Lei nº 911/69. No mais, 

cumpra-se a decisão de ID. 12673704. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002032-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

DEVOLUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002032-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

DEVOLUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009847-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MOLON (EXECUTADO)

GORILLAS BURGUER E LANCHES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico em cumprimento ao presente 

mandado (ID 12898356), extraído dos autos 1009847-88.2017, que o 

Banco Bradesco S/A move contra GORILLAS BURGUER E LANCHES 

LTDA e ALEXANDRE MOLON, que diligenciei por duas vezes aos 

endereços indicados, ou seja, na Rua C-1, nº 45, Setor Residencial Norte, 

sendo que da primeira vez encontrei a casa fechada e da segunda vez 

falei com o morador, que se identificou como Cristhian e que disse não 

conhecer o executado Alexandre Molon e não soube informar onde 

poderia encontrá-lo. E ainda, por duas vezes na Avenida das Acácias, 

esquina com a Rua dos Sapotis, Jardim Botânico, onde funciona a 

Lanchonete Gorillas Burguer, sendo que da primeira vez não encontrei o 

requerido e o funcionário que estava limpando não soube informar quando 

e onde poderia encontrá-lo e da segunda vez falei com o próprio 

executado ALEXANDRE MOLON, o qual indagado por esta Oficiala sobre 

bens para proceder a penhora, ele declarou verbalmente que não tem 

bens passíveis de penhora para cobrir o valor da dívida, bem como 

informou que as geladeiras, os freezers, mesas, cadeiras e vários 

equipamentos utilizados na empresa GORILLAS BURGUER E LANCHES 

LTDA ME estão em comodato, mas não forneceu nenhum documento que 

comprovasse sua informação e não permitiu que esta oficiala adentrasse 

o local para fazer a relação dos bens que guarnecem a empresa, tendo 

em vista que eles estavam fazendo a limpeza e preparativos e 
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manipulação de alimentos para abertura do local no início da noite. Assim, 

pelos motivos expostos, DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA DE BENS E 

DEMAIS ATOS executórios dos executados GORILLAS BURGUER E 

LANCHES LTDA ME e ALEXANDRE MOLON, e devolvo o presente 

mandado em cartório para as providências de praxe, bem como para que 

a parte autora INDIQUE OS BENS PARA A PENHORA. Dou fé. SINOP/MT, 

14 de maio de 2018. NORANEY JOAQUIM DE SOUSA Oficial de Justiça 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007340-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

PAULO DARIVA (EXEQUENTE)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007340-23.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: PAULO 

DARIVA EXECUTADO: SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN 

FOLLE BERLATTO Vistos, etc... Citem-se os executados, para que no 

prazo de 15 dias satisfaçam a obrigação, entregando ao exequente, a 

quantidade 2.000 sacas de soja, de 60 Kg, nos termos do Contrato 

particular de compromisso e concordância de débito, ID. 14336483, ou 

independentemente da segurança do Juízo, ofereçam embargos no prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 914 e seguintes do CPC. Conste do 

mandado que não sendo satisfeita a obrigação e nem depositada a coisa 

no prazo determinado, incidirá multa de R$ 2.000,00 por dia de atraso. Fixo 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa. Faça 

constar no mandado de citação, ordem de busca e apreensão, cujo 

cumprimento se dará de imediato, se os executados não satisfizerem a 

obrigação no prazo acima determinado. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006785-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY FRANCA ZIMPEL (EMBARGANTE)

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1006785-06.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

TATIANY FRANCA ZIMPEL EMBARGADO: GO AGRO FERTILIZANTES 

COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

embargos à execução opostos por Tatiany França Zimpel contra 

execução que lhe move Go Agro Fertilizantes Comércio de Insumos 

Agrícolas Ltda. Requer seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, 

uma vez que “a presente execução fora apresentada em excesso, isto é, 

os valores executados são superiores aos valores devidos de fato, 

primeiramente pela aplicação de elevadas multas que oneram em 60% o 

saldo devedor”, aduzindo que a execução se encontra garantida por uma 

escritura pública de hipoteca de um imóvel avaliado em mais de seis 

milhões de reais. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 919 do CPC 

dispõe que, em regra, os embargos à execução não terão o efeito 

suspensivo. A exceção encontra-se no parágrafo primeiro do referido 

dispositivo, que dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Conforme se 

verifica, referido dispositivo exige o preenchimento de rígidos requisitos 

para a concessão do efeito suspensivo: A probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia da 

execução por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não é o 

caso dos autos, eis que inexiste qualquer documento nos presentes 

embargos e na execução que comprove que a dívida esteja garantida pela 

hipoteca do imóvel matriculado sob o nº 8952 do CRI de São José do Rio 

Claro-MT, supostamente avaliado em mais de seis milhões de reais. Desta 

forma, indefiro o efeito suspensivo aos presentes embargos, devendo a 

execução prosseguir em seus ulteriores termos. Certifique-se no feito 

executivo. Intime-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para que 

no prazo de 15 dias ofereça resposta, fazendo-me conclusos ou autos 

para proferir sentença ou designar audiência de instrução e julgamento, 

art. 920 do novo CPC. Por fim, em consulta aos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que a embargante é agricultora em 

uma área de 1.180 hectares; proprietária de uma fazenda de 146,1 

hectares, de uma transportadora, de diversos maquinários agrícolas e de 

alguns veículos. Ademais, o contexto fático exposto na exordial – 

negociação de milhões de reais em soja - evidencia que ela não é 

hipossuficiente, até porque para efetuar o plantio em fazendas tão 

imensas é necessário possuir muito dinheiro, razão pela qual indefiro o 

pedido de justiça gratuita, facultando o pagamento das custas 

processuais em seis parcelas mensais, vencendo-se a primeira em cinco 

dias e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, o que faço com 

fundamento no art. 98, § 6º do CPC. Intime-se a embargante para que 

proceda ao pagamento das custas processuais, em seis parcelas 

mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em cinco dias, sob pena 

de extinção. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006785-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY FRANCA ZIMPEL (EMBARGANTE)

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1006785-06.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

TATIANY FRANCA ZIMPEL EMBARGADO: GO AGRO FERTILIZANTES 

COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

embargos à execução opostos por Tatiany França Zimpel contra 

execução que lhe move Go Agro Fertilizantes Comércio de Insumos 

Agrícolas Ltda. Requer seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, 

uma vez que “a presente execução fora apresentada em excesso, isto é, 

os valores executados são superiores aos valores devidos de fato, 

primeiramente pela aplicação de elevadas multas que oneram em 60% o 

saldo devedor”, aduzindo que a execução se encontra garantida por uma 

escritura pública de hipoteca de um imóvel avaliado em mais de seis 

milhões de reais. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 919 do CPC 

dispõe que, em regra, os embargos à execução não terão o efeito 

suspensivo. A exceção encontra-se no parágrafo primeiro do referido 

dispositivo, que dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Conforme se 

verifica, referido dispositivo exige o preenchimento de rígidos requisitos 

para a concessão do efeito suspensivo: A probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia da 

execução por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não é o 

caso dos autos, eis que inexiste qualquer documento nos presentes 

embargos e na execução que comprove que a dívida esteja garantida pela 

hipoteca do imóvel matriculado sob o nº 8952 do CRI de São José do Rio 

Claro-MT, supostamente avaliado em mais de seis milhões de reais. Desta 

forma, indefiro o efeito suspensivo aos presentes embargos, devendo a 

execução prosseguir em seus ulteriores termos. Certifique-se no feito 

executivo. Intime-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para que 

no prazo de 15 dias ofereça resposta, fazendo-me conclusos ou autos 

para proferir sentença ou designar audiência de instrução e julgamento, 

art. 920 do novo CPC. Por fim, em consulta aos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que a embargante é agricultora em 

uma área de 1.180 hectares; proprietária de uma fazenda de 146,1 

hectares, de uma transportadora, de diversos maquinários agrícolas e de 

alguns veículos. Ademais, o contexto fático exposto na exordial – 
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negociação de milhões de reais em soja - evidencia que ela não é 

hipossuficiente, até porque para efetuar o plantio em fazendas tão 

imensas é necessário possuir muito dinheiro, razão pela qual indefiro o 

pedido de justiça gratuita, facultando o pagamento das custas 

processuais em seis parcelas mensais, vencendo-se a primeira em cinco 

dias e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, o que faço com 

fundamento no art. 98, § 6º do CPC. Intime-se a embargante para que 

proceda ao pagamento das custas processuais, em seis parcelas 

mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em cinco dias, sob pena 

de extinção. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008731-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. V. S. (REQUERENTE)

F. D. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. P. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Botânico, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, conforme despacho abaixo transcrito. Vistos etc... 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 Requerente, para que requeira o que entender de 

direito ou 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 Requerente, 

consignando as mesmas advertências. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002010-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTUNES SALVADOR (EMBARGANTE)

ELISANGELA GREGORIO JACINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLEONEZIO DOS SANTOS (EMBARGADO)

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RONALDO NETO ORTIZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1002010-45.2018.8.11.0015 EMBARGANTE: 

RODRIGO ANTUNES SALVADOR EMBARGADO: ANTONIO CLEONEZIO 

DOS SANTOS Vistos, etc... Se tempestivos, recebo os presentes 

embargos, no entanto, não estando seguro o Juízo e ausentes os 

requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do CPC, deixo de conceder-lhes o 

efeito suspensivo. Certifique-se nos autos principais, e prossiga a 

execução em seus ulteriores termos. Intime-se o embargado, na pessoa 

do seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias ofereça 

resposta, fazendo-me conclusos os autos para proferir sentença ou 

designar audiência de instrução e julgamento (art. 920, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001071-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Vinicius Alexandre de Melo e Rodrigues (ADVOGADO(A))

CASA DA ESFIHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

GEIZA BATISTA LIMA DA SILVA SOUZA (EMBARGANTE)

LUIZ EDUARDO DE SOUZA LIMA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

ELOI CONTINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001071-65.2018.8.11.0015 EMBARGANTE: 

CASA DA ESFIHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LUIZ EDUARDO 

DE SOUZA LIMA, GEIZA BATISTA LIMA DA SILVA SOUZA EMBARGADO: 

BANCO DA AMAZONIA SA VISTOS, ETC... Se tempestivos, recebo os 

presentes embargos, no entanto, não estando seguro o Juízo e ausentes 

os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do novo CPC, deixo de 

conceder-lhes o efeito suspensivo. Certifique-se nos autos principais, e 

prossiga a execução em seus ulteriores termos. Intime-se o embargado, 

na pessoa do seu advogado, para que no prazo de 15 dias ofereça 

resposta, fazendo-me conclusos ou autos para proferir sentença ou 

designar audiência de instrução e julgamento, art. 920 do novo CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012108-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD (ADVOGADO(A))

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA VAZ HORSTER (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do credor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do intimação e avaliação, no bairro Jardim Ibirapuera, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013529-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON POLTRONIERI (RÉU)

 

CITAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007892-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA (ADVOGADO(A))

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Setor Comercial, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência/guia de complementação de diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007680-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI (RÉU)

ANGELINA TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)
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ANGELINA ONEIDE BIZOLO BIANCHI (RÉU)

RAFAEL JOSE BIANCHI (RÉU)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Vila Itália, devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008173-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR TEIXEIRA (AUTOR(A))

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDER BASSAN (RÉU)

JAQUELINE DE CASSIA CHAGAS BASSAN (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Itália, devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007331-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO (ADVOGADO(A))

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE HENRIQUE CAMPOS DE ABREU (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Setor Comercial, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008267-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WARLESSON ALEX PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Setor Residencial 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 – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008330-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINA CANDIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Maringá II, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000741-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (RÉU)

ARTEMIO AFONSO PONTELLO (RÉU)

MARCIA MARIA PONTELLO (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, nos bairros Jardim Celeste e Estrada 

Dormelice, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001933-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

J. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001933-70.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCISCA DO CARMO 

Vistos, etc... Intime-se o Autor para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o 

representante legal do Autor, consignando as mesmas advertências. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009285-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. G. (ADVOGADO(A))

O. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009285-79.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JOAO JOSE PARENTE Vistos, etc... 

Intime-se a Autora para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal da 

Autora, consignando as mesmas advertências. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010906-14.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO MADEIRA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1010906-14.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

AUTO POSTO MADEIRA LTDA - ME RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

etc. Por petição ID 13093243, o requerente compareceu em juízo 

informando que procedeu ao pagamento das parcelas 1 e 2 das custas 

processuais, no entanto não obteve êxito em prosseguir com o 

recolhimento das 4 demais parcelas em razão de não estar conseguindo 

emitir as guias junto ao site do TJ/MT. Conforme se depreende dos 

documentos ID 13093255 e ID 13093264, as parcelas 1 e 2 venceram em 

janeiro e fevereiro de 2018, respectivamente, sendo que a 3ª parcela 

venceria em meados de março do corrente ano, no entanto o requerente 

compareceu em juízo somente em 08.05.2018, ID 13093100, justificando a 

inadimplência em razão de que o site do TJ/MT não estaria emitindo as 

guias devidamente. O “print screen” ID 13093249 demonstra de forma 

clara e objetiva que as guias não foram emitidas em razão de que “o prazo 

para emissão do parcelamento venceu”, ou seja, a guia referente à 3ª 

parcela não foi devidamente emitida e paga no tempo e modo devidos, 

sendo cancelado o benefício do parcelamento. Pelo exposto, 

considerando a desídia do requerente, revogo o benefício do 

parcelamento e determino a sua intimação para que proceda ao 

pagamento das custas processuais remanescentes, em cota única, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Quedando-se inerte, façam-me 

os autos cls. para extinção. Havendo o pagamento, intime-se o requerente 

para que se manifeste sobre a contestação ID 13542438 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010906-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO MADEIRA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1010906-14.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

AUTO POSTO MADEIRA LTDA - ME RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

etc. Por petição ID 13093243, o requerente compareceu em juízo 

informando que procedeu ao pagamento das parcelas 1 e 2 das custas 

processuais, no entanto não obteve êxito em prosseguir com o 

recolhimento das 4 demais parcelas em razão de não estar conseguindo 

emitir as guias junto ao site do TJ/MT. Conforme se depreende dos 

documentos ID 13093255 e ID 13093264, as parcelas 1 e 2 venceram em 

janeiro e fevereiro de 2018, respectivamente, sendo que a 3ª parcela 

venceria em meados de março do corrente ano, no entanto o requerente 

compareceu em juízo somente em 08.05.2018, ID 13093100, justificando a 

inadimplência em razão de que o site do TJ/MT não estaria emitindo as 

guias devidamente. O “print screen” ID 13093249 demonstra de forma 

clara e objetiva que as guias não foram emitidas em razão de que “o prazo 

para emissão do parcelamento venceu”, ou seja, a guia referente à 3ª 

parcela não foi devidamente emitida e paga no tempo e modo devidos, 

sendo cancelado o benefício do parcelamento. Pelo exposto, 

considerando a desídia do requerente, revogo o benefício do 

parcelamento e determino a sua intimação para que proceda ao 

pagamento das custas processuais remanescentes, em cota única, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Quedando-se inerte, façam-me 

os autos cls. para extinção. Havendo o pagamento, intime-se o requerente 

para que se manifeste sobre a contestação ID 13542438 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.: 153045 Nr: 1101-64.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ZIMPEL, VERÔNICA 

TEREZINHA ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, ARNALDO 

ENGERLHARD ZIMPEL, MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, SERGIO RUMIDAR 

ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, EDILEIZA LIMA ZIMPEL, AIRTON 

FRANCISCO ZIMPEL, INDIRA SANTOS DE ARAÚJO ZIMPEL, IVONETE 

FERREIRA FRANCA ZIMPEL, ELOISA MARIA ZIMPEL, EDEMO LUIZ ZIMPEL, 

SONIA ELOIR ZIMPEL PAZDZIORA, ROSANE MARILZE ZIMPEL 

PAZDZIORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, 

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, 

JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-MT, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:MT/9.433, ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - OAB:MT/9.344, 

ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:11002, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:18.241-O 

OAB/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. DEIVISON VINICIUS K. LOPES DE SOUZA 

para que se manifeste e requeira o que entender de direito acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 289/300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171661 Nr: 6800-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM COMÉRCIO ATACADISTA DE 

MEDICAMENTOS - BIOMÉDICA, JOSÉ ROBERTO FISTAROL

 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:

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que se manifeste requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, visto que é em vão a 

expedição de mandado de penhora nos endereços constante dos autos, 

pois conforme conta o devedor encontra-se em lugar incerto e não sabido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 184201 Nr: 5267-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE PADILHA DOS SANTOS 

- OAB:13372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661

 Intimar a advogada do devedor Dra. KAMILA DE SOUZA COUTINHO para 

que no prazo de quinze dias cumpra a obrigação, nos termos como 

requerido na petição de fls. 147/152, sob pena de multa de 10% sobre o 

valor da condenação e mais honorários de segunda fase.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 115293 Nr: 7985-80.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 

ME, DEISE SIMONE DINARTE

 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: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que dê prosseguimento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 276546 Nr: 13999-36.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRIUNFO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:OAB-PR 46353

 Intimar a advogada do autor Dra. ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE para manifestar-se requerendo o que de direito no prazo 

de 05(cinco ) dias, acerca da devolução da carta precatória expedida à 

Comarca de Curitiba - PR, juntada aos autos às fls. 89/98.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175441 Nr: 11034-27.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, 

GERENCIAIS EDUC. DE SINOP - FIS - UNIC INDUSTRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT

 Intimar o advogado da devedora Dr. CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO para que 

no prazo de quinze dias cumpra a obrigação, nos termos como requerido 

na petição de fls. 133/135, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e mais honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que 

findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 

dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Intimação das Partes

 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

 Processo nº 7672-51.2011

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 169, intimando-se 

pessoalmente o exequente.

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela Exequente, ficando sua cobrança condicionada ao disposto 

no artigo 98, §3° 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 das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 161138 Nr: 8648-58.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA CARLA TAVARES ROMANI, MARCO 

AURÉLIO ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 Autos nº 8648-58.2011

 Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Comércio de 

Materiais para Construção Guarapari Ltda em face de Andrea Carla 

Tavares Romani e Marco Aurélio Romani.

Após a citação dos Executados, as partes compareceram para informar 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo, bem como a suspensão do feito, fls. 154/156.

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 154/156, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pela Exequente para que os Executados 

cumpram voluntariamente a obrigação (10/03/2019).

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se a 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 Após, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128393 Nr: 7608-75.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT

 Dessa forma, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, e 

determino que o contador deste juízo proceda ao cálculo, na forma aqui 

estabelecida.Apresentado os cálculos, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Com ou sem manifestação, 

façam-me os autos conclusos para deliberação.Considerando o aqui 

decidido, nos molde do REsp 1.134.186 RS, CONDENO a 

exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 

8º do CPC. Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150987 Nr: 12109-72.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY APARECIDO PELISSALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836/MT, LEANDRO 

PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Dessa forma, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, e 

determino que o contador deste juízo proceda ao cálculo, na forma aqui 

estabelecida.Apresentado os cálculos, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Com ou sem manifestação, 

façam-me os autos conclusos para deliberação.Considerando o aqui 

decidido, nos molde do REsp 1.134.186 RS, CONDENO a 

exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 

8º do CPC. Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 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

 Intimar o advogado do Embargante Dr. JOSE DOS SANTOS NETO para 

que no prazo de 03 (três)dias diga se seu constituinte comparecerá à 

audiência designada para o dia 22/11/2018, às 13:30 horas, independente 

de intimação ou, no mesmo prazo informe seu endereço atual, a fim de 

possibilitar a intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150988 Nr: 12110-57.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE BARROS VARELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836/MT, LEANDRO 

PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Dessa forma, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, e 

determino que o contador deste juízo proceda ao cálculo, na forma aqui 

estabelecida.Apresentado os cálculos, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Com ou sem manifestação, 

façam-me os autos conclusos para deliberação.Considerando o aqui 

decidido, nos molde do REsp 1.134.186 RS, CONDENO a 

exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 

8º do CPC. Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128396 Nr: 7611-30.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA CLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XENIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:13697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

LEANDRO PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Dessa forma, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, e 

determino que o contador deste juízo proceda ao cálculo, na forma aqui 

estabelecida.Apresentado os cálculos, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Com ou sem manifestação, 

façam-me os autos conclusos para deliberação.Considerando o aqui 

decidido, nos molde do REsp 1.134.186 RS, CONDENO a 

exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 

8º do CPC. Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 218407 Nr: 17260-77.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JORGE MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO J. PINTO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/MT 3.677-A

 Intimar o advogado do autor Dr. JOÃO PAULO CURIA PEREIRA para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de 

direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.217, 

que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 255882 Nr: 1338-25.2016.811.0015

 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: THACIUS TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS ROLIM DE MOURA - 

OAB:23992 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ MORAES DE 

PAULA E SILVA - OAB:SP/123.405

 Intimar a advogada da requerida Dr. MARIA JOSÉ MORAES DE PAULA E 

SILVA para que no prazo de cinco dias efetue o depósito dos honorários 

periciais no valor de R$ 5.250,00 ( cinco mil e duzentos e cinquenta reais), 

conforme proposta apresentada às fls. 209/211, ou esclareça porque não 

o faz, sob pena da não realização da prova pericial, arcando a requerida 

com o ônus da inversão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 221498 Nr: 585-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI JOTON, DARCY MACIEL COSTA, LUIZ 

ROGÉRIO SILVA, GRACIELA PULL BIF SILVA, EZELINDA OLIVEIRA JOTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890/PR, Leonardo Xavier Russenq - OAB:25.661/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 585-05.2015

Vistos, etc.

Por petição de fls. 126/130 a exequente compareceu em juízo requerendo 

tutela de urgência cautelar incidental consistente no arresto e remoção de 

bens móveis de propriedade dos executados, os quais afirma que ainda 

não foram citados.

Ocorre que às fls. 57/61 consta um acordo entabulado entre as partes, 

onde, por motivos óbvios, art. 239, § 1º do CPC, os executados se dão por 

citados nos presentes autos, não havendo que se falar em arresto, mas 

sim na simples expedição de mandado de penhora, remoção e avaliação 

de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida.

Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, no entanto, 

determino se expeça o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida.

Intime-se.

Cumpra-se.
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 119320 Nr: 11655-29.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMAR SOARES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Autos nº 567/2009

Vistos, etc...

Trata-se de “ação de indenização por danos morais c/c pedido de 

religação de energia e antecipação de tutela” ajuizada por Jumar Soares 

de Moura em face da Cemat – Centrais Elétricas Matogrossenses.

 Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 120/121, informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção da ação.

Por petição de fls. 122/123, a Ré informou que o acordo foi devidamente 

cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 120/121, julgando 

extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado. Ficam as partes 

isentas das custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 11 de outubro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 221502 Nr: 589-42.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, EZELINDA OLIVEIRA 

JOTON, MAURI JOTON, LUIZ ROGÉRIO SILVA, GRACIELA PULL BIF SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. ALEXANDRE NELSON FERRAZ para que 

acompanhe o cumprimento da carta precatória que será enviada via 

malote digital para o Cartório Distribuidor da Comarca de Itaúba - MT, a fim 

de que a mesma não seja devolvida por falta de providência da parte, bem 

como para que todas as manifestações referentes a mesma sejam 

realizadas diretamente naquela Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 130417 Nr: 9633-61.2010.811.0015

 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: FRIGORIFICO FRIOURO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO SANTA RITA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14.432-MT, KÁSSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:MT 12.691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:

 Autos nº 9633-61.2010

Vistos etc...

Trata-se de ação monitória ajuizada por Frigorífico Friouro Ltda em face de 

Frigorífico Santa Rita Ltda, que foi julgada procedente e se encontra em 

fase de cumprimento de sentença.

Logo após a prolação da sentença, as partes informaram que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo, bem 

como a extinção do feito (fls. 120/122).

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 120/122, 

julgando extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado, fls. 121.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 11 de outubro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 130717 Nr: 9933-23.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO OLIVEIRA KAISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:12769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605-A/MT

 Autos nº 9933-23.2010

Vistos etc...

Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c pedido de tutela antecipada” ajuizada por Leandro 

Oliveira Kaiser em face do Banco do Brasil S/A, a qual foi julgada 

procedente, fls. 143/149.

O Réu interpôs recurso de apelação às fls. 152/172, contra razoado pelo 

Autor às fls. 179/188, e julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso às fls. 212/213, que não conheceu do recurso, tendo em 

vista o pedido de homologação de acordo celebrado entre os litigantes, 

conforme noticiado pelas partes, fls. 209/210.

Por petição de fls. 216/217, o Réu informou que o acordo foi devidamente 

cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 209/210, 

julgando extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas pelo Autor, ficando sua cobrança condicionada ao disposto no 

artigo 98, § 3º do CPC.

Honorários advocatícios, conforme pactuado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 11 de outubro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 274329 Nr: 12644-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZALEVSKI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 12644-88.2016

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais em face de Zalevski & Cia Ltda.

Após a citação da Executada, fls. 178, por petição de fls. 220/225, as 

partes informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 220/225, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nestes autos, conforme requerido às fls. 222, intimando-se 
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pessoalmente o representante legal da Exequente.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 11 de outubro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 201941 Nr: 4449-85.2014.811.0015

 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: VIVA SINOP CORRETORA DE SEGUROS E 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 15.104-A

 Autos nº 4449-85.2014

Vistos, etc...

Trata-se de “ação indenizatória por danos morais e materiais c/c 

antecipação da tutela” ajuizada por Viva Sinop Corretora de Seguros e 

Administradora de Consórcios Ltda em face do Banco Psa Finace Brasil.

Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 248/250, informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção da ação.

Por petição de fls. 251, o Réu informou que o acordo foi devidamente 

cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 248/250, julgando 

extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado. Ficam as partes 

isentas das custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 11 de outubro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 242603 Nr: 13723-39.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 13723-39.2015

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Transterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda em face de Cleonice 

Ferreira dos Santos.

 Após a citação da Executada, fls. 32, por petição de fls. 60/61, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a suspensão da ação.

Por fim, a Exequente, por petição de fls. 62, informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 60/61, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário, em especial, liberem-se todas as eventuais 

penhoras existentes nos autos.

Custas, se existirem, pela executada.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 11 de outubro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170136 Nr: 5206-50.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447, 

SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 Autos nº 5206-50.2012

Vistos, etc...

Trata-se de “ação declaratória” ajuizada por Leonardo Pauli Gonçalves em 

face da Cemat – Centrais Elétricas Matogrossenses, a qual foi julgada 

procedente, fls. 93/103.

 A Ré interpôs recurso de apelação às fls. 108/118, contra razoado pelo 

Autor às fls. 123/139, e julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso às fls. 148/153, que desproveu o recurso, mantendo 

inalterada a sentença.

Com o retorno dos autos, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção da ação (fls. 158/159).

Por petição de fls. 160/161, a Ré informou que o acordo foi devidamente 

cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 158/159, 

julgando extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 11 de outubro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 211279 Nr: 11976-88.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO XIMENES DO NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUIOSHI KAWASAKI 

- OAB:OAB/MT17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 11976-88.2014

Vistos etc...

Banco Fibra S/A ingressou com a presente ação de busca e apreensão, 

com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra Francisco Ximenes do 

Nascimento Filho, posteriormente convertida em ação de execução de 

título extrajudicial por decisão de fls. 125/126.

Após a conversão do feito em ação de execução de título extrajudicial, o 

Exequente, por petição de fls. 136/137, requereu a desistência da ação.

 Diante disso, e considerando que o Executado sequer foi citado, 

homologo por sentença o pedido de desistência, julgando extinto o 

processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Exequente. Proceda-se o levantamento de eventual restrição 

sobre o objeto desta demanda, caso determinado por este Juízo.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 11 de outubro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170274 Nr: 5329-48.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA FERNANDA ESTRATO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAUT DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MILLEN ZAPPA - 

OAB:27.862 PR, AURÉLIO CÂNDIO PELUSO - OAB:32.521 PR

 Autos nº 5329-48.2012

Vistos, etc...

Trata-se de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por Janaina 

Fernanda Estrato Gonçalves em face de Cia de Crédito Financiamento e 

Investimento Renault do Brasil, que foi julgada procedente, fls. 79/85.

Logo após a prolação da sentença, as partes informaram que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção da ação (fls. 90/91).

Por petição de fls. 92, o Réu informou que o acordo foi devidamente 

cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 90/91, 

julgando extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 11 de outubro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 87316 Nr: 4728-18.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. IMÓVEIS LTDA., VALDIR CÂNDIDO DA 

SILVEIRA, LEONILZA MARIA JOSÉ SILVEIRA, IVALDO SÉRGIO DA 

SILVEIRA, EDIVALDO CEZAR SILVEIRA, NICOLY CRISTINA CHIMIELESKI 

SILVEIRA, ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA

 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: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004- A/MT

 Autos nº 4728-18.2007 – Execução de Título Extrajudicial

Autos nº 4455-97.2011 – Embargos à Execução

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco 

do Brasil em face de J.V Imóveis Ltda e outros.

Após a citação dos Executados, por petição de fls. 289/293, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 289/293, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário, em especial, liberem-se todas as eventuais 

penhoras existentes nos autos.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se o processo.

O acordo aqui homologado abrangeu, também, os embargos à execução, 

opostos pelos Executados/Embargantes, em face da ação executiva que 

lhes move o Exequente/embargado, tendo os embargantes, inclusive, 

renunciado ao direito em que se funda a ação, Autos nº 

4455-97.2011.811.0015.

Por essa razão, julgo extintos os embargos, com resolução de mérito, o 

que faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “c”, do C.P.C.

 Custas pelos Embargantes, ficando sua cobrança condicionada ao 

disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Honorários advocatícios, conforme pactuado.

 Translade-se cópia desta sentença para os embargos à execução (Autos 

nº 4455-97.2011.811.0015.).

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 11 de outubro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157332 Nr: 4455-97.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CÂNDIDO DA SILVEIRA, IVALDO SÉRGIO DA 

SILVEIRA, ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, RANULFO DE MOURA MACHADO 

NETO - OAB:14579/BA

 Autos nº 4728-18.2007 – Execução de Título Extrajudicial

Autos nº 4455-97.2011 – Embargos à Execução

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco 

do Brasil em face de J.V Imóveis Ltda e outros.

Após a citação dos Executados, por petição de fls. 289/293, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 289/293, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário, em especial, liberem-se todas as eventuais 

penhoras existentes nos autos.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se o processo.

O acordo aqui homologado abrangeu, também, os embargos à execução, 

opostos pelos Executados/Embargantes, em face da ação executiva que 

lhes move o Exequente/embargado, tendo os embargantes, inclusive, 

renunciado ao direito em que se funda a ação, Autos nº 

4455-97.2011.811.0015.

Por essa razão, julgo extintos os embargos, com resolução de mérito, o 

que faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “c”, do C.P.C.

 Custas pelos Embargantes, ficando sua cobrança condicionada ao 

disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Honorários advocatícios, conforme pactuado.

 Translade-se cópia desta sentença para os embargos à execução (Autos 

nº 4455-97.2011.811.0015.).

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 11 de outubro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191149 Nr: 12774-83.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MENESTRINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA DENISE MICHELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE RUTE RIETH - 

OAB:10301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 Frente à sentença proferida na ação de execução, os embargos à 

execução perderam seu objeto, razão pela qual os julgo extintos, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso IV, 

do CPC e atento ao princípio da causalidade, condeno o Embargado nas 
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custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC. 

Translade-se cópia desta sentença para os embargos à execução (Autos 

nº 2245-68.2014.811.0015).Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, 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/MT, 11 de 

outubro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 199523 Nr: 2245-68.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA DENISE MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MENESTRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE RUTE RIETH - 

OAB:10301/MT

 Frente à sentença proferida na ação de execução, os embargos à 

execução perderam seu objeto, razão pela qual os julgo extintos, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso IV, 

do CPC e atento ao princípio da causalidade, condeno o Embargado nas 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC. 

Translade-se cópia desta sentença para os embargos à execução (Autos 

nº 2245-68.2014.811.0015).Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, 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/MT, 11 de 

outubro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009670-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OREGON MERCANTIL EIRELI - ME (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009670-90.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, OREGON MERCANTIL EIRELI - ME Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada 

para a Vara Especializada da Fazenda Pública local, sendo o processo 

equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 

Deste modo, determino a redistribuição do presente feito à Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. Baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009575-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009575-60.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA Vistos, etc... Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial 

foi endereçada para a Vara Especializada da Fazenda Pública local, sendo 

o processo equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara 

Cível local. Deste modo, determino a redistribuição do presente feito à 

Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. Baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009578-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009578-15.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA Vistos, etc... Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial 

foi endereçada para a Vara Especializada da Fazenda Pública local, sendo 

o processo equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara 

Cível local. Deste modo, determino a redistribuição do presente feito à 

Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. Baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009611-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009611-05.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 
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SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, MULTI LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME Vistos, etc... Compulsando os autos, 

verifica-se que a petição inicial foi endereçada para a Vara Especializada 

da Fazenda Pública local, sendo o processo equivocadamente distribuído 

perante este juízo da 3ª Vara Cível local. Deste modo, determino a 

redistribuição do presente feito à Vara Especializada da Fazenda Pública 

desta Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009661-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

MARTINI NETTO E CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009661-31.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, MARTINI NETTO E CIA LTDA - EPP Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada 

para a Vara Especializada da Fazenda Pública local, sendo o processo 

equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 

Deste modo, determino a redistribuição do presente feito à Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. Baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009691-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (RÉU)

PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009691-66.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS 

HOSPITALARES LTDA Vistos, etc... Compulsando os autos, verifica-se 

que a petição inicial foi endereçada para a Vara Especializada da Fazenda 

Pública local, sendo o processo equivocadamente distribuído perante este 

juízo da 3ª Vara Cível local. Deste modo, determino a redistribuição do 

presente feito à Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. 

Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009696-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009696-88.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES EIRELI - EPP Vistos, etc... Compulsando os autos, 

verifica-se que a petição inicial foi endereçada para a Vara Especializada 

da Fazenda Pública local, sendo o processo equivocadamente distribuído 

perante este juízo da 3ª Vara Cível local. Deste modo, determino a 

redistribuição do presente feito à Vara Especializada da Fazenda Pública 

desta Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009699-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009699-43.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 

Vistos, etc... Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi 

endereçada para a Vara Especializada da Fazenda Pública local, sendo o 

processo equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível 

local. Deste modo, determino a redistribuição do presente feito à Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. Baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000449-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSO ANTONIO SOARES (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 Florença, 

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.” Sinop-MT, 11 de outubro de 2018. Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001797-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EMBARGANTE)

ANTONIO FRANGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO (ADVOGADO(A))

OTAVIO BEHLING (EMBARGADO)

HUGO FLORENCIO DE CASTILHO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(as) advogado(as) da parte embargada para em 15 (quinze) dias 

impugná-la. Sinop-MT, 11 de outubro de 2018. Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (Gestora Judiciária)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005670-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005670-47.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca do ofício de ID nº 15877471, no prazo de 10 

(dez) dias. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010393-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO (ADVOGADO(A))

FABIO FAVRETTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

POLYANA CRISTINA GONCALVES DE MORAES (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1010393-46.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes para que em 

quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação. Sinop-MT, 11 de outubro de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 261970 Nr: 4843-24.2016.811.0015

 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: HFFC, PFCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE HEEMANN - OAB:MT/8.723, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:15.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010-MT, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/ 10629

 Defiro o pedido de fls. 121. Redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26/02/2019, às 14 horas.

Intimem-se todos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 260781 Nr: 4161-69.2016.811.0015

 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: JUSARA FERRAZERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT, MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo acima formulado entre as partes, mediante as condições 

nele estabelecidas. Em consequência, com fulcro no art. 487, incisos III, 

alínea b, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, determinando o seu arquivamento. Sem custas 

remanescentes, na forma do art. 90, § 3º, CPC. Dou por publicada em 

audiência, saindo as partes intimadas”. Nada mais havendo, foi encerrado 

o presente termo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214196 Nr: 14337-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA LAURA PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 44), entretanto quedou-se inerte, conforme certificado 

às fls. 45. Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que 

o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC, e consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico 

pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, 

DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 84/87 em nome da 

parte executada LUCIA LAURA PEREIRA RODRIGUES – CPF nº 

873.804.201-00, até o limite do crédito exequendo de R$ 21.540,55 (vinte e 

um mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos, o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo 

Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC. Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os 

autos conclusos para análise dos demais pedidos de fls. 85/86. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123191 Nr: 2365-53.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS CRIZOSTOMO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSAMÉRICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA 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: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - 

OAB:8093/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 
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da obrigação (fls. 265), entretanto não efetuou o pagamento do débito, 

indicando 02 (dois) veículos à penhora às fls. 268/269. A execução se faz 

em benefício do credor. O artigo 805 do Código de Processo Civil, ao 

estabelecer que a execução deve ser processada pelo modo menos 

gravoso ao devedor, não visou, por outro lado, inviabilizar ou dificultar o 

recebimento do crédito pelo credor. A penhora em dinheiro, através do 

sistema BACENJUD, além de corresponder à preferência legal, nos termos 

do art. 835, do CPC, representa a forma mais célere e eficiente de 

satisfação da tutela executiva. Assim, tendo em vista que o executado 

não demonstrou que a penhora dos veículos indicados às fls. 268/269 lhe 

será menos onerosa; bem como, não causará prejuízos ao exequente, 

nos termos dos artigos 805, parágrafo único, 829, §2º e 847, todos do 

CPC, indefiro a nomeação de bens feita pela executada. Nesse sentido: 

(...) Deste modo, uma vez que o artigo 835 do CPC estabelece a 

preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora ”on 

line”, e consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico 

pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, DEFIRO o pedido de 

penhora de ativos financeiros de fls. 276/278 em nome da parte 

executada TRANSAMÉRICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 

LTDA – CNPJ nº 07.293.694/0001-41, até o limite do crédito exequendo de 

R$ 44.398,19 (quarenta e quatro mil trezentos e noventa e oito reais e 

dezenove centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC. 

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados 

numerários para penhora, diga o exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 215242 Nr: 15118-03.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ELI AMOROSO E SILVA - ME (NET 

GRAF)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada fls. 85, entretanto 

não pagou o débito.

 Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 97/98 em 

nome das partes executadas CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA ME – 

CNPJ: 04.050.565/0001-34 até o limite do crédito exequendo R$ 

266.872,62 (duzentos e sessenta e seis mil reais oitocentos e setenta e 

dois reais e sessenta e dois centavos), o que faço com fulcro no artigo 

854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 174685 Nr: 10163-94.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA APARECIDA SANDER PAGNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que atualmente o Sistema Bacenjud abrange as referidas 

cooperativas, SICREDI e SICOOB, revogo a decisão de fls. 51. Ademais, 

verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 31, porém não pagou o débito. Destarte, cabível a 

penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC 

estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da 

penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e consoante 

regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela Corregedoria 

Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, determino a 

penhora de ativos financeiros em nome da parte executada REGINA 

APARECIDA SANDER PAGNO, por meio do CNPJ nº 13.251.912/0001-88, 

até o limite do crédito exequendo de R$ 4.452,55 (quatro mil quatrocentos 

e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), o que faço com 

fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e 

tornando-se indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC. Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o 

exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108764 Nr: 1114-34.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIGITAL CELULAR LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDX TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ÉDILIO TENÓRIO BRAGA - OAB:MT/14.070, 

ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WILSEN MACOTA - 

OAB:OAB/MT7481B

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para cumprir a 

obrigação as fls. 232, entretanto deixou transcorrer o prazo “in albis”.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 239/241 em 

nome da parte executada MDX TELECOM LTDA – CNPJ: 

04.100.128/0001-88 até o limite do crédito exequendo R$ 31.975,29 (trinta 

e um mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), o 

que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 
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ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162726 Nr: 10532-25.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO TEICHEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que atualmente o Sistema Bacenjud abrange as referidas 

cooperativas, SICREDI e SICOOB, revogo a decisão de fls. 61. Ademais, 

verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 39, porém não pagou o débito. Destarte, cabível a 

penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC 

estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da 

penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e consoante 

regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela Corregedoria 

Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, determino a 

penhora de ativos financeiros em nome da parte executada CARLOS 

ALBERTO TEICHEIRA TURRA, por meio do CPF nº 604.536.301-97, até o 

limite do crédito exequendo de R$ 10.054,32 (dez mil cinquenta e quatro 

reais e trinta e dois centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do 

CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados 

numerários para penhora, diga o exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182949 Nr: 3936-54.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MG 66493, KARLA PORTO SILVA - OAB:OAB/MT18.939

 Código nº 182949

Ante a certidão de fls. 301, informando que o exequente faleceu em 

dezembro de 2017, intime-se o Dr. Henei Rodrigo Berti Casagrande a se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do valor levantado às fls. 

288.

Intime-se.

Sinop/MT, 10/10/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 43303 Nr: 8012-39.2004.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHATEC COMERCIAL TÉCNICA LTDA., LUIZ 

ORNELAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL HEITOR GARBIN 

PEREIRA - OAB:86411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem para indeferir o pedido de penhora, uma vez que o 

sócio ainda não foi citado.

Desta forma, cite-se o sócio, no endereço de fls. 71, nos termos da 

decisão de fls. 08.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 307274 Nr: 13090-57.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALIBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, condenando o parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 

6º, do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade de tais verbas 

fica sobrestada, pois lhe concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita.Traslade-se cópia da presente para os autos principais, e 

transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 10 de outubro de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 246696 Nr: 16299-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCLESIO ANTONIO TENEDINI, D.R.F. 

COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, DALTON ROBERTO CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 1. Defiro os pedidos de fls. 98/99, determinando a suspensão do feito em 

relação à executada D.R.F Comercial Agrícola S/A pelo prazo de 01 (um) 

ano.

2. Intime-se o exequente para informar endereço para citação do 

executado Leoclésio Antonio Tenedini, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, citem-se os executados para, no prazo de 10 (dez) dias, 

satisfazerem a obrigação (CPC, art. 621), ou, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oporem embargos (CPC, art. 738), independentemente do depósito da 

coisa.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 285638 Nr: 19353-42.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMITAN E CIA LTDA ME, LEANDRO CIMITAN, ADRIANA 

CIMITAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:, ELCIO CALIXTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, condenando a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa.Traslade-se cópia da presente 

para os autos principais, e transitada esta em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 10 de outubro de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 193602 Nr: 15372-10.2013.811.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 574 de 728



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZM COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZELIR LUIZ RAMME, ADELIR FRANCIEL 

RAMME, ZELIR ADELO RAMME, NAIR LÚCIA RAMME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Vieira Serpa - OAB:MT 

- 12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:MT/12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Em observância ao art. 835 do CPC, determino a intimação da exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar cópia atualizada da matrícula 

do imóvel mencionado às fls. 102/105.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 152809 Nr: 899-87.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO & BONICONTRO LTDA, 

TRANSPETRO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, AGNEU 

BONICONTRO, NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO, DULCE 

PERIN BONICONTRO

 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: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT

 Ante a sentença prolatada nos autos código 111917, conforme cópia de 

fls. 222/250, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar planilha com o cálculo do valor atualizado do débito e indicar 

bens a penhora.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 259658 Nr: 3469-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:MT/ 11.229-B

 Código nº 259658

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA em face de CLAUDIR FAVARETTO.

Às fls. 137/140 foi juntado acordo celebrado em partes, no qual pactuaram 

que o pagamento do débito seria três parcelas, a última com vencimento 

em 30/03/2018. Ademais, pugnaram que os autos fossem suspensos até 

cumprimento do acordo ou informação da exequente da rescisão do 

acordo.

Às fls. 141 foi determinada a intimação das partes para apresentarem a 

anuência do administrador judicial, uma vez que a requerente está em 

processo de recuperação judicial, entretanto, quedaram-se inertes, 

conforme certificado às fls. 144.

DECIDO.

Verifica-se que o prazo para cumprimento do acordo celebrado entre as 

partes se esgotou, isto é, 30/03/2018, bem como não houve qualquer 

manifestação das partes acerca do descumprimento das obrigações 

pactuadas.

Assim, diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso 

II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Procedo a desconstituição da penhora e remoção que recaíram sobre os 

veículos Fiat Strada, placa OAX-5620 e Citroen, modelo C3, placa 

NJE-8988, de fls. 58/58-verso, 102/107 e 119.

Intime-se o administrador judicial, Dr. Luiz Alexandre Cristaldo, com 

escritório profissional situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº. 

2000 – Sala 306, Centro Empresarial Cuiabá, Bairro Bosque da Saúde - 

Cuiabá/MT – CEP 78.050-000, fone (65) 3644-7697.

Oficie-se ao Juízo da Recuperação Judicial (autos nº 947158 – Primeira 

Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência de 

Cuiabá/MT), informando acerca da extinção do feito.

Transitada esta em julgado, pagas as custas, pelo executado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sinop/MT, 10/10/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 33100 Nr: 3935-21.2003.811.0015

 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: MARLI MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP LTDA., JONY CARLOS KARVAT RATTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUINALDO WAGNER 

ZANATTO - OAB:MT/7284-B, OTILIO RIBEIRO NETO - OAB:OAB/MT 

13332, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT, SIDNEY 

MARQUES - OAB:MT-2.719-B

 Código nº 33100

Intimem-se os herdeiros da requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem interesse na sucessão processual e promoverem a 

respectiva habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos dos artigos 313, §2º, inciso II, e 687, ambos do CPC.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 307338 Nr: 13123-47.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 22. Remeta-se a Carta Precatória à Comarca de 

Passo Fundo/RS, comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169799 Nr: 4762-17.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO, GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER HILDENBRANDT, HEDWIG 

HILDEBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:9647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 Defiro o pedido de fls. 321/322. Expeça-se mandado de intimação para o 

endereço indicado, nos termos da decisão de fls. 318.

Restando infrutífera a diligência, voltem-me os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 337827 Nr: 14658-74.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 
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Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINA PEREIRA, JOSE DE ARRUDA PINTO - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os requeridos, qualificados às fls. 99/105 dos autos em apenso 

(Código nº 94523), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

acerca da instauração do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, nos termos do art. 135, do CPC.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214142 Nr: 14286-67.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 115/116.

Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento dos honorários 

advocatícios, conforme a sentença de fls. 104/111, observando o cálculo 

indicado às fls. 117, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos de fls. 115/116.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 224812 Nr: 2642-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL JEFFERSON DA SILVA, SIMONE SAMPAIO 

SALDANHA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELI VIDROS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948-MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14.485-MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDESMARA CAVALHERI - 

OAB:14586/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 370/372. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o Processo nº 

2642-93.2015.811.0015 – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVAS C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR em fase de cumprimento de 

sentença movida por DANIEL JEFFERSON DA SILVA e SIMONE SAMPAIO 

SALDANHA FERREIRA em face de ANGELI VIDROS LTDA - ME.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos requerentes (fls. 

370/371), arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, 

devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 197322 Nr: 422-59.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIRANDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 52/53.

Intime-se o executado para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos de fls. 52.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 297476 Nr: 6909-40.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HOLANDA CAMPELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA NABÃO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRYSCILLA BARBOSA SILVA 

ROCHA - OAB:15096-B/MT

 Intime-se o embargante para se manifestar sobre os documentos de fls. 

179/181, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 21597 Nr: 5491-29.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CARGILL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES ALENCAR GANZER, LEONÉRCIO 

GARCIA DE ANDRADE, LÚCIA MARIA DOS SANTOS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

sobre certidão de fls. 275, bem como sobre petição e documentos de fls. 

256/260.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 84660 Nr: 2118-77.2007.811.0015

 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): IMOBILIÁRIA TERRA LTDA, MARIA APARECIDA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar no feito requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166327 Nr: 1137-72.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTRB AUTOMOTIVA LTDA - ME, ANTONIO 

ROBERTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO 

o/a(s) EXEQUENTE(s) para em 05 (cinco) dias juntar cálculo atualizado do 
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débito, para posterior expedição de mandado de citação, conforme 

deferido às fl. 162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203046 Nr: 5406-86.2014.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PEREIRA FLORES ME, QUELI PEREIRA 

FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que os Requeridos 

manifestasse(m) nos presentes autos, embora devidamente citados 

conforme certidão de fl(s) 115 e, nos termos da legislação vigente e do 

provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para no prazo de 

5(cinco) dias, requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 330399 Nr: 9670-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO COELHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO TOLEDO LTDA. - ME, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Considerando que a testemunha ausente foi intimada pelo advogado e 

não compareceu ao ato, redesigno a audiência para a oitiva da 

testemunha Enemir Ronaldo Bedin para o dia 29/11/2018, às 15h. Intime-se 

a testemunha por mandado, com as advertências legais. Saem as partes 

intimadas.” Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179626 Nr: 406-42.2013.811.0015

 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: ADRIANO FERREIRA FERNANDES, ADELVAIR SILVA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR - DISMOBRÁS IMP. EXP. 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:23167/A

 INTIMAÇÃO do Dr. RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, para em 

cinco dias providenciar o comparecimento do representante do AUTOR 

perante este Juízo a fim de ser intimado da decisão e alvará de fls. 123 e 

127.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 74715 Nr: 3105-50.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDINO PASUCH, PAULO PASUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 Processo nº 3105-50.2006Vistos, etc...Considerando que o imóvel 

penhorado nos autos foi avaliado há mais de seis anos, fls. 158/200, e 

provavelmente teve seu valor de mercado majorado ou depreciado, com 

fundamento no art. 873, II do CPC, defiro o pedido de fls. 283/284 e 

determino seja realizada nova avaliação do imóvel penhorado nestes 

autos.Para tanto, nomeio para funcionar como perito deste juízo o 

Engenheiro Civil João Gheller, que poderá ser encontrado na Avenida das 

Figueiras, nº 1646, Sala 03, Centro, na cidade de Sinop.Faculto às partes, 

no prazo de 15 dias, a indicação de assistentes técnicos e a 

apresentação de quesitos. Ofertados estes últimos, façam-me os autos 

cls. para cumprir o disposto no art. 470 do CPC. Após, intime-se o Sr. 

Perito para que cumpra o disposto no art. 465, § 2º do CPC. Após o 

oferecimento da proposta de honorários, intimem-se os executados para 

que efetuem o depósito no prazo de cinco dias, ou esclareçam porque não 

o faz, sob pena da não realização da avaliação e expedição da carta de 

adjudicação em favor do exequente, na forma como já determinada às fls. 

262/263.Efetuado o depósito, autorizo o levantamento de 50% em favor do 

perito, devendo o remanescente ser levantado apenas ao final. Sendo 

indicados assistentes técnicos, o perito deve o observar o disposto no art. 

466, § 2º do CPC. Cumpridas as diligências acima, façam-me os autos cls. 

para designação de dia, hora e local para o início dos trabalhos.Fixo o 

prazo de 15 dias para apresentação do laudo de avaliação.Apresentado o 

laudo, remetam-se os autos à contadoria para atualização do débito 

exequendo e em seguida, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Cumpridas 

estas determinações, ratifique o exequente o pedido de adjudicação no 

prazo de 5 dias, sob pena de o processo permanecer no estado em que 

se encontra.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168383 Nr: 3335-82.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADOBRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, REGINA BIASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX PROVENZI - OAB:9984/MT, 

FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162607 Nr: 10392-88.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON DIEGO MILLER BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182726 Nr: 3703-57.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO DA SILVA

 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 do AUTOR para em cinco dias juntar cálculo atualizado do 

débito, para posterior expedição do mandado no endereço informado à fl. 

183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229013 Nr: 5035-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI ANTUNES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que a executada 

efetuasse o pagamento do débito, embora devidamente intimada.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, 

inclusive com a multa de 10%, bem como para, querendo, indicar bens 

passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205723 Nr: 7547-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MIGUEL DA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, Laura Gabriela Balbinot dos Anjos - 

OAB:18077/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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) (fls.. 55 e verso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 197737 Nr: 792-38.2014.811.0015

 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: DARCY CHIARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LÚCIA DOS REIS, ADÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE F. SARTORI - OAB:OAB/MT 15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 (...) Feitas tais ponderações, INDEFIRO a medida liminar. No mais, 

determino a intimação dos requeridos para que, querendo, apresentem 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 564, CPC/2015). Com o 

aporte, intime-se o requerente para se manifestar.Intimem-se.Sinop/MT, 11 

de outubro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLOJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214196 Nr: 14337-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA LAURA PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 214196

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, defiro os pedidos formulados às fls. 85/86, com relação 

à pesquisa de veículos registrados em nome do executado LUCIA LAURA 

PEREIRA RODRIGUES –CPF nº 873-804.201-00, por meio do Sistema 

RENAJUD, bem como quanto a pesquisa no sistema INFOJUD.

Restando infrutíferas as pesquisas, intime-se a parte executada para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar quais são e onde estão os bens sujeitos 

à penhora e os respectivos valores, ou, se for o caso, apresentar 

certidão negativa de propriedade, sob pena de aplicação de multa do art. 

774, inciso V, c/c parágrafo único do CPC.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar, em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 263755 Nr: 5827-08.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁSSIO FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/O

 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$42,00, para o cumprimento do Mandado, tendo 

em vista que a carta foi devolvida com a alínea: "ausente", devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123191 Nr: 2365-53.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS CRIZOSTOMO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSAMÉRICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA 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: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - 

OAB:8093/MT

 Código n.º 12108

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado 

ou, se não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos 

financeiros efetuada em 09/10/2018, no valor de R$ 12.055,13 (doze mil 

cinquenta e cinco reais e treze centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 
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transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 174685 Nr: 10163-94.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA APARECIDA SANDER PAGNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 174685

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de relação 

jurídica da empresa executada com instituições financeiras, intime-se a 

parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109580 Nr: 1950-07.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito, em razão da correspondência devolvida de fls. 123 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162726 Nr: 10532-25.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO TEICHEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 162726

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, intime-se a parte exequente a se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 190928 Nr: 12526-20.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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) (fls. 101 e verso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108764 Nr: 1114-34.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIGITAL CELULAR LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDX TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ÉDILIO TENÓRIO BRAGA - OAB:MT/14.070, 

ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WILSEN MACOTA - 

OAB:OAB/MT7481B

 Código nº 108764

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, defiro o pedido de fls. 241 e com fulcro no art. 782, §3º 

do CPC, oficie-se o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim 

de incluir a parte executada em seu cadastro.

Intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 116330 Nr: 8737-52.2009.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL TENÓRIO - ESPÓLIO, EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FERNANDES DE SALES 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 116330

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de pesquisa de endereço 

da requerida através do sistema BACENJUD, dando conta da localização 

de endereço diverso do constante nos autos, CITE-SE a parte requerida, 

nos termos da decisão de fls. 18, na Rua Ademar Ferrugem, quadra 01, 

lote 08, Iporá/GO, CEP nº 76200-000.

Restando infrutífera a citação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 154377 Nr: 2375-63.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, no valor de R$42,00 para o cumprimento do Mandado, tendo 

em vista que a correspondência enviada foi devolvida com a alínea 

"ausente", 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.: 266569 Nr: 7425-94.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MEGIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-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) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado no bairro: Industrial, tendo em 

vista que a correspondência enviada não foi recebida pessoalmente pelo 

executado, 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 Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171403 Nr: 6466-65.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO KAISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIDIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274-PR, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202/MT, JOSÉ 

AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/SP 131.443

 INTIMAÇÃO do REQUERIDO para em cinco dias manifestar, tendo em vista 

que os autos foram desarquivados como requerido na petição de fls. 240 

a 243.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 254485 Nr: 479-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON BERNARDINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976, 

RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

REQUERIDO para em cinco dias manifestar sobre petição de fls. 169/170.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001695-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON FRANCISCO SALVIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001695-85.2016.8.11.0015 Compulsando os autos, 

verifico que o requerido, embora devidamente citado (ID nº 14418801), 

deixou de contestar a ação no prazo legal, conforme certidão de ID nº 

15855318. Assim, DECRETO-LHE a revelia, devendo prosseguir o feito, 

independente de sua intimação quanto aos atos processuais. Desta forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013502-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR GOMES DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013502-68.2017.8.11.0015 A gratuidade da justiça é 

benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de litigar 

sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece que a 

parte gozara dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante 

simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a presunção 

instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se 

os elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão 

do benefício. O Código de Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, 

dispõe sobre aqueles que podem ser beneficiários da justiça gratuita: “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”. No caso dos autos, verifico não haver qualquer indicação de que a 

requerente não possa assumir as despesas processuais, haja vista que 

as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, para obter os 

benefícios da justiça gratuita, devem comprovar a hipossuficiência, não 

bastante apenas alegações de impossibilidade econômica. No ponto, a 

requerente foi intimada para comprovar a hipossuficiência alegada e não 

juntou documentos que atestassem a sua incapacidade de arcar com o 

pagamento das custas e taxa judiciárias. A propósito: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS 

LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE 

ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481/STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - Pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem 

fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem 

comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração 

de pobreza. - Efetivamente, embora tenha o Agravante alegado a 

necessidade do benefício, imprescindível que a comprove. Logo, não 

restou evidenciada a inexistência de condições de arcar com as custas 

decorrentes do processo. - Sabe-se que a presunção de veracidade da 

declaração do requerente do benefício, entretanto, não afasta o dever de 

ofício do magistrado de, estando convencido de que a declaração não é 

compatível com outras declarações do postulante, como sua qualificação 

ou a causa do pedido, exija a comprovação da renda. - Recurso não 

provido.” (TJ-PE - AGR: 3707831 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de 

Julgamento: 08/10/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2015) 

“GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – 

Agravante pessoa jurídica não produziu prova da ausência de condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais, ainda que parcial e 

momentânea - Meras alegações de impossibilidade econômico-financeira 

para arcar com as custas e despesas processuais, sem discriminação e 

prova de valores das receitas e despesas e dos montantes relativos a 

custas e despesas processuais, como acontece no caso em exame, não 

justificam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a pessoas 

jurídicas sem fins lucrativos – Manutenção da r. decisão agravada que 

indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça – Observação 

de que o recolhimento de taxa judiciária pela agravante deve observar o 

disposto no artigo 6º, LE 11.608/03 – Revogação do efeito suspensivo 

concedido. Recurso desprovido, com observação.” (TJ-SP - AI: 

21421149820188260000 SP 2142114-98.2018.8.26.0000, Relator: Rebello 

Pinho, Data de Julgamento: 17/09/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/09/2018) Assim, indefiro a gratuidade a justiça, 
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determinando a intimação da requerente para recolher as custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011727-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE MELO CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011727-18.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID nº 13234745. Em 

consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1011727-18.2017.8.11.0015 – Busca e Apreensão, movida por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de HENRIQUE DE MELO 

CARDOSO. Desta forma, revogo a liminar concedida no ID nº 10972624. 

Promova-se a baixa da restrição judicial de circulação do veículo placa 

NJJ-6787, por meio do sistema RENAJUD, conforme pedido entabulado em 

ID nº 13234745 Transitada esta em julgado, pagas as custas 

remanescentes, se houver, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000490-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (ADVOGADO(A))

ROCKY LAINE ALVES PINTO (AUTOR(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000490-50.2018.8.11.0015 Cuida-se de EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS movida por ROCKY LAINE ALVES PINTO em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No ID nº 11711660 a parte autora foi 

intimada para emendar a inicial, para comprovar a hipossuficiência 

alegada. No ID nº 13767862 foi indeferido o pedido de assistência 

judiciária gratuita, sendo a parte autora intimada para proceder com o 

recolhimento das custas e taxas processuais. No ID nº 14114052, a parte 

autora pugnou pela desistência da ação, antes mesmo do seu 

recebimento. DECIDO. Verifico que a parte autora não comprovou o 

recolhimento das taxas e custas processuais devidas. O art. 290 do CPC 

estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte , 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O 

indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de tais 

disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais devidas 

é causa de extinção do processo, independentemente da intimação 

pessoal da parte, conforme já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da 

gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de 

origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a 

intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). 

(TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). Ante o exposto, 

considerando que o autor não providenciou o recolhimento das custas 

processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007974-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS MARTINES (EMBARGANTE)

FLAVIO ROBERTO LUIZ VAZ NETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº. 1007974-53.2017.8.11.0015 Trata-se de EMBARGOS 

À EXECUÇÃO ajuizados por JEFFERSON LUIS MARTINES em face da DRF 

COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP, alegando que a cédula de produto 

rural de nº. 22/2013, objeto da execução, carece de liquidez e certeza, 

porquanto a obrigação ali contida deve ser declarada extinta, pois as 

partes pactuaram a novação do débito através da cédula de produto rural 

de nº. 30/2014, a qual foi quitada pelo embargante. Sustentou que o título 

executado encontra-se prescrito, uma vez que da data da emissão da 

CPR até o ajuizamento da demanda executiva, decorreu mais de 03 (três) 

anos. Afirmou que há excesso deexecução, uma vez que houve a 

entrega de 7.150 sacas de soja, 1.950 sacas de arroz, além de 50% da 

lavoura de feijão, objeto da CPR 30/2014. Alegou que a negligência da 

embargada na colheita causou queda da produção e prejuízos ao 

embargante. Relatou, ainda, que parte dos produtos adquiridos por meio 

das CPRs em discussão, foi devolvida pelo embargante, devendo ser 

abatido do débito executado. Acrescentou que a embargada fez incidir 

sobre o saldo devedor encargos abusivos: multa de 10% e juros 

capitalizados, os quais devem ser extirpados. Ao final, relatou que sofreu 

prejuízos de ordem material e moral, uma vez que, devido a negativa da 

embargada em continuar financiando o embargante, este se tornou 

insolvente e teve que desfazer contrato de arrendamento com terceiros, 

ficando impossibilitado de plantar, devendo a embargada ressarcir os 

prejuízos sofridos pelo embargante. Diante do exposto, postulou pela 

declaração de inexigibilidade dos títulos, com a consequente extinção da 

demanda executiva. Alternativamente, arguiu excesso de execução e 

requereu a revisão dos contratos no que tange a cobrança de multa e 

juros capitalizados, bem como postulou a condenação da embargada ao 

pagamento de indenização por danos materiais e morais, a serem aferidos 

em liquidação de sentença. Com ainicial, vieram os documentos de Id de 

nº. 8689240 a 8689587. Os embargos foram recebidos sem efeito 

suspensivo (Id nº. 10377083). A embargada apresentou impugnação, 

arguindo, a coisa julgada. Postulou pela rejeição liminar dos embargos pela 

inobservância do artigo 917 do CPC. No mérito, sustentou que não houve 

entre as partes a pactuação de novação do débito e que a CPR nº. 

30/2014 trata-se de uma mera liberalidade da embargada em conceder ao 

embargante a possibilidade de adimplir a dívida anterior com produto 

diferente. Afirmou que inexiste excesso da execução, haja vista que as 

notas fiscais colacionadas pelo embargante se trata de documentos 

fraudulentos, emitidos de forma unilateral. Alegou que os títulos 

executados são líquidos, certos e exigíveis. Impugnou o beneficio de 

justiça gratuita concedido ao embargante. Ao final, requereu a 

condenação do embargante em litigância de má-fé. Juntou os documentos 

de Id de nº. 10918278 a 10918297. A decisão de Id nº. 11094305 

determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam 

produzir, sendo que a embargada postulou pelo julgamento antecipado da 

lide (Id nº. 11586721). O embargante, por sua vez, deixou transcorrer in 

albis o prazo para manifestação, conforme certidão de Id nº. 12356688. É 
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O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 1- Da impugnação à gratuidade 

da justiça: Verifica-se que a embargada impugnou o benefício da 

assistência judiciária gratuita concedido ao embargante, alegando que 

este tem condições de arcar com o ônus sucumbencial. Sobre o assunto, 

é cediço, que a concessão da assistência judiciária gratuita é destinada 

aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo 

do próprio sustento. Todavia, não obstante as disposições do artigo 99, 

§1º, do Novo Código de Processo Civil, a presunção instituída no referido 

artigo não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos 

existentes nos autos indicam a necessidade da concessão do benefício. 

Assim, nos termos do artigo 8º da Lei 1.050/1960, verificando ausentes os 

requisitos, o Magistrado poderá, de ofício, revogar a decisão que 

concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita. Com tais 

considerações, observa-se que os documentos colacionados pela 

embargante no Id de nº. 10918272, não são suficientes a comprovar que o 

embargante possui condições financeiras de arcar com eventual ônus 

sucumbencial, haja vista que se trata de informações retiradas da internet 

acerca de ações judiciais patrocinadas pelo embargante, o que, por si só, 

não demonstra a sua condição financeira. Além disso, o embargante 

comprovou satisfatoriamente sua condição de hipossuficiência, conforme 

se verifica da Declaração de IRPF do Id nº. 10088998, razão pela qual não 

há se falar em revogação do beneficio de assistência judiciária gratuita. 

Cuida-se de embargos à execução, cuja alegação é de ausência de 

liquidez e certeza do título, bem como de inexigibilidade do débito, excesso 

de execução, cobrança de encargos supostamente ilegais (multa e 

capitalização de juros), além de pedidos de indenização por danos morais 

e materiais. 2 – Da inépcia da inicial: A embargada aduziu que os 

presentes embargos à execução versam sobre assunto já vencido por 

sentença transitada em julgado, nos autos Código nº. 212359, que 

tramitam perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de modo que há 

coisa julgada e inépcia da inicial. O embargante, por sua vez, aduziu a que 

a sentença proferida nos autos Código nº. 212359 limita-se a legitimidade 

do título objeto da execução, não dispondo acerca do valor devido e nem 

da substituição do título por outro, em face de novação. Sobre o tema, 

insta salientar que o artigo 337, inciso VII, §1º e 4º do Código de Processo 

Civil considera coisa julgada, quando se repete uma ação que já foi 

decidida por sentença de mérito transitada em julgado, entendendo por 

ações idênticas aquelas que possuem as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido. Outrossim, importante destacar sobre o tema a 

lição de Fredie Didier (Curso de Direito Processual Civil. Salvador/BA: 

Editora Juspodivm, vol. II, 4ª ed., 2009, p. 426): “(...) transitada em julgado 

a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que 

poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido 

reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os 

argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor 

da sua tese. Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de 

rediscussão de todos os argumentos ¿ ¿alegações e defesas¿, na dicção 

legal ¿ que poderiam ter sido suscitados, mas não foram. A coisa julgada 

torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante 

suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível)”. Com tais 

considerações, em consulta ao sistema Apolo, denota-se que no 

processo referido pelas partes (Código nº. 212359, que tramita na 1ª Vara 

Cível desta Comarca), a pretensão é a declaração de extinção da 

obrigação contida na CPR de nº. 22/2013 e baixa do gravame do imóvel 

hipotecado, sob a justificativa de que o débito ali descrito foi novado, por 

meio da CPR de nº. 30/2014, onde o requerente comprometeu-se a 

entregar à requerida a quantia de 9.000 sacas de feijão “caupi”. 

Outrossim, verifica-se que, em 17/09/2015, o aludido feito foi sentenciado, 

decidindo-se que não houve novação do débito e nem comprovação do 

pagamento dos débitos descritos nos títulos CPR nº. 22/2013 e CPR nº. 

30/2014, de modo que é indevido o pedido de extinção da obrigação e da 

baixa do gravame. A propósito, colaciona-se a parte dispositiva da 

sentença e o V. Acórdão que a manteve: “Isto posto, julgo improcedente a 

ação para negar a extinção da obrigação e a baixa da hipoteca que 

garante o seu pagamento, por não reconhecer a prática de novação e em 

virtude da ausência de comprovação de pagamento da integralidade da 

dívida representada em ambas as cédulas. Consequentemente, condeno 

os autores ao pagamento das custas judiciais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos moldes do 

artigo 20, § 4º do CPC”. “AÇÃO DECLARATÓRIA PARA A BAIXA DE 

HIPOTECA – NEGÓCIO AGRÍCOLA REPRESENTADO PELA CPR Nº 22/2013 

– ENTREGA DE SOJA – NÃO COMPROVAÇÃO – CRIAÇÃO DA SEGUNDA 

CPR Nº 030/2014 – TÍTULO QUE MODIFICA A FORMA DE QUITAÇÃO DA 

DÍVIDA ORIGINÁRIA MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FEIJÃO CAUPI – 

NOVAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI – 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGUNDO TÍTULO – 

INOCORRÊNCIA – DIREITO DE BAIXAR A GARANTIA HIPOTECÁRIA – 

INEXISTÊNCIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.1. Para que haja a 

novação é necessário que as partes envolvidas manifestem 

inequivocamente o ânimo de novar, isto é a intenção de substituir uma 

obrigação por outra. 2. A criação de um novo título como forma de 

possibilitar o pagamento da obrigação estampada em outro não configura 

novação propriamente dita, de modo que a segunda obrigação apenas 

confirma a primeiro, nos termos do artigo 361 do Código Civil. 3. Para ter 

direito ao reconhecimento da extinção da obrigação e à liberação da 

garantia que a resguarda tem o devedor que demonstrar primeiro o 

pagamento integral da dívida. 4. Ação julgada improcedente. Hipoteca 

mantida”. A aludida decisão transitou em julgado em 11/07/2016, estando, 

inclusive, na fase de cumprimento de sentença. Outrossim, nos presentes 

embargos, foi formulado pedido de declaração de inexigibilidade do débito 

e de extinção da obrigação, mediante os mesmos argumentos, ou seja, a 

novação. Nessa senda, vislumbra-se inconteste a presença da coisa 

julgada, porquanto a ação declaratória de extinção de obrigação – Código 

nº.212359, possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido que os presentes embargos a execução, no que diz respeito a 

alegação de inexigibilidade de débito e extinção da obrigação executada, 

ante a novação da dívida e o cumprimento da obrigação pelo embargante. 

Ressalta-se que a aludida sentença, contrariamente ao alegado pelo 

embargante, foi clara ao não reconhecer o instituto de novação de dívida 

entre as CPR nº. 22/2013 e CPR nº. 30/2014, enfatizando que não houve a 

comprovação de animus de novar, bem como a demonstração de 

pagamento da integralidade do débito representado nas cédulas de 

produto rural. Assim, descabe a reapreciação da matéria, notadamente em 

embargos à execução, haja vista que o meio hábil a desconstituir decisão 

de mérito já transitada em julgado é a propositura da ação rescisória, 

perante o tribunal competente, a qual possui requisitos próprios, que se 

encontram previstos no art. 966 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Desta forma, acolho a preliminar de coisa julgada aventada pelo 

embargado, razão pela qual deixo de analisar a arguição de novação dos 

débitos descritos na CPR nº. 22/2013, tendo em vista a ocorrência de 

coisa julgada, no que diz respeito a alegação de inexigibilidade de débito e 

extinção da obrigação executada, ante a novação da dívida. Nesse 

sentido: “[...] No caso in examine, tem-se uma Ação Declaratória de 

Inexistência de Dívida, devidamente intentada pela parte autora com os 

fundamentos e requisitos indiscutíveis na Ação Ordinária. 3- A eficácia 

preclusiva da Coisa Julgada (artigo 474, do CPC) impede que se infirme o 

resultado a que se chegou em processo anterior com decisão com trânsito 

em julgado, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, 

desrespei ta o ju lgado anter ior .  [ . . . ] .  (TJ-CE -  AGV: 

04737420220108060001 CE 0473742-02.2010.8.06.0001, Relator: HELENA 

LUCIA SOARES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2015). 3 – Da 

alegação de matéria não prevista no artigo 917 do CPC: A embargada 

aduziu que o pleito de indenização por danos morais e materiais 

aventados pelo embargante não encontra-se albergado pelo disposto no 

artigo 917 do Código de Processo Civil, devendo os presentes embargos 

serem rejeitados liminarmente. Neste aspecto, insta salientar que o artigo 

917 do Código de Processo Civil elenca as matérias possíveis de alegação 

em embargos a execução: “Art. 917. Nos embargos à execução, o 

executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de 

execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por 

benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega 

de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa 

em processo de conhecimento”. Destarte, a ação de embargos à 

execução é de cognição restrita, limitada às matérias enumeradas nos 

incisos do art. 917, do Código de Processo Civil e, embora, o inciso VI 

permita a alegação de qualquer matéria de defesa em processo de 

conhecimento, insta salientar que o pleito de indenização dos danos 

morais e materiais não se trata de matéria atinente à defesa, mas sim de 

pedido reconvencional (incabível em processo de execução) ou de ação 

autônoma, sendo, portanto, impossível a sua veiculação em sede de 

embargos à execução. Nesse sentido, colaciono o entendimento 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL. PROCESSUAL 
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CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO 

CPC/73. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS OPONÍVEIS. ART. 745 

DO CPC/73. MÁ-FÉ DO EMBARGADO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 2. Nos termos do art. 745, V, do 

CPC/73 (reproduzido no art. 917 do NCPC), todas as matérias defensivas 

podem ser suscitadas nos embargos do devedor, devendo ser 

considerada como tal a incidência da penalidade prevista no art. 940 do 

CC na medida em que implica abuso do direito de ação que deve ser 

sancionado de forma análoga à do art. 18 do CPC/73, correspondente ao 

art. 81 do NCPC.3. O pleito de indenização dos danos morais e patrimoniais 

não é defesa, mas, sim, pedido em sentido estrito, e sua veiculação em 

embargos do devedor é inviável, reclamando ação autônoma.4. Recurso 

especial parcialmente provido, com determinação de retorno dos autos à 

origem para aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC" (REsp 

1638535/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/02/2017, DJe 04/04/2017). Isto posto, deixo de acolher o pedido de 

rejeição liminar dos embargos, eis que não se trata das hipóteses 

previstas no artigo 918 do Código de Processo Civil. Contudo, não serão 

analisados os pedidos de indenização por danos materiais e morais, haja 

vista a ação de embargos à execução é de cognição restrita, limitada às 

matérias enumeradas nos incisos do art. 917 do CPC, entre as quais não 

se insere a formulação de pedido condenatório contra a parte embargada. 

4- Da alegação de ausência de liquidez e certeza: Passando à análise das 

demais questões aduzidas na petição inicial, observa-se que o 

embargante aduziu que a CPR executada encontra-se desprovida de 

certeza e liquidez, devendo a demanda executiva ser julgada extinta por 

carência de ação. Sobre o tema, insta salientar que a cédula de produto 

rural é um título de crédito, regido pela Lei 8.929/1994, a qual estabelece 

em seu artigo 4º, que “A CPR é título líquido e certo, exigível pela 

quantidade e qualidade de produto nela previsto”. Outrossim, a teor do Art. 

3º, incisos I a VIII, da citada Lei nº 8.929/94, para que esteja a CPR, 

revestida das formalidades legais da liquidez, certeza e exigibilidade basta 

que apresente os requisitos descritos, quais sejam: “I - denominação 

“Cédula de Produto Rural”; II - data da entrega; III - nome do credor e 

cláusula à ordem; IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua 

indicação e as especificações de qualidade e quantidade; V - local e 

condições da entrega; VI - descrição dos bens cedularmente vinculados 

em garantia; VII - data e lugar da emissão; e VIII - assinatura do emitente” 

Desta forma, não comporta guarida a alegação de carência de ação 

aventada pelo embargante, uma vez que a CPR lastreada na ação de 

execução preenche os requisitos supra mencionados, por força da Lei nº 

8.929/94, se constituindo, portanto, em título líquido, certo e exigível. 5- Da 

alegação de prescrição: O embargante sustentou, ainda, que a CPR 

executada encontra-se prescrita, haja vista que da data da emissão da 

CPR até o ajuizamento da ação de execução, decorreu o prazo de 03 

(três) anos, previsto no artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil. Neste ponto, 

destaco que o lapso prescricional para a cobrança de débitos 

representados pelo referido título de crédito é regulado pelo artigo 60 do 

Decreto n.º 167/67 combinado com artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, 

na forma do artigo 10 da Lei n.º 8.929/94 e, ainda, na forma do artigo 206, 

§ 3º, inciso VIII, do Código Civil Brasileiro, ou seja, de três anos, contados 

do vencimento do título. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. 

EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL. O prazo prescricional à 

pretensão executiva fundada em Cedula de Produto Rural é de três anos a 

contar de seu vencimento. Inteligência do art. 10 da Lei nº 8.929/94 e art. 

70 da Lei Uniforme de Genébra. Circunstância dos autos em que se 

operou a prescrição; e se impõe manter a sentença recorrida. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077939932, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

27/06/2018)”. (TJ-RS - AC: 70077939932 RS, Relator: João Moreno Pomar, 

Data de Julgamento: 27/06/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2018) No caso, denota-se que a 

CPR nº. 22/2013 venceu em 30/03/2014, tendo as partes formalizado um 

aditivo contratual, alterando o vencimento da CPR para 30/04/2014. 

Outrossim, denota-se que a demanda executiva foi ajuizada em 

06/12/2016. Desta forma, não há que se falar em prescrição, haja vista 

que a embargada ajuizou demanda executiva, antes do término do prazo 

prescricional para tanto. 6- Da quitação parcial: O embargante sustentou, 

ademais, que efetuou o pagamento da CPR executada, tendo entregado à 

embargada 7.150 sacas de soja e 1.950 sacas de arroz, além de 50% da 

lavoura de feijão, objeto da CPR 30/2014, as quais não foram 

contabilizadas pela embargada. Relatou, ainda, que parte dos produtos 

adquiridos por meio das CPR em discussão foi devolvida, devendo ser 

abatida do débito executado. Para tanto, colacionou os documentos de Id 

nº. 8689267 a 8689320. A embargada, por sua vez, aduziu que não houve 

o depósito dos produtos descritos na CPR e no aditivo em discussão, bem 

como as notas fiscais colacionadas pelo embargante são fraudulentas, 

inexistindo a assinatura da embarganda no recebimento dos produtos. 

Diante de tais alegações, é possível vislumbrar que, em 13/11/2013, o 

embargante emitiu em favor da embargada a CPR nº.22/2013, na qual 

restou estabelecido que o embargante entregaria à embargada, até a data 

do vencimento do título (30/03/2014), 21.234 sacas de “soja industria” na 

empresa Agroseeds Armazéns Gerais Ltda, localizado na BR163, KM 892, 

tendo como garantia do cumprimento da obrigação, penhor dos produtos e 

a hipoteca de 229.89,70 hecatres da Fazenda denominada “Boa Vista”, 

registrada sob a matrícula de nº. 3314 do CRI de Caçapava do Sul/RS (Id 

nº. 4341609, ação de execução em apenso). Outrossim, denota-se que, 

em 12/12/2013, as partes entabularam um aditivo contratual à CPR nº. 

22/2013, estipulando que seria entregue pelo embargante 30.046,46 sacas 

de sojas, bem como foi alterado o prazo para entrega dos produtos para 

30/04/2014 (Id nº. 4341623). Em 24/04/2014, o embargante emitiu em favor 

da embargada a CPR nº. 30/2014, comprometendo-se a entregar, até 

30/06/2014, 9.000 sacas de “feijão caiupi”, como forma de quitação da 

CPR nº. 22/2013. Ocorre que as notas fiscais colacionadas nos Id de 

nº.8689267 a 868932 não são suficientemente aptas a comprovar a 

entrega dos produtos descritos na CPR em execução. Com efeito, 

denota-se que as aludidas notas fiscais encontram-se sem a 

comprovação do recebimento dos produtos pela embargada, haja vista 

que não possuem qualquer assinatura ou rubrica no item de identificação 

do recebedor. Do mesmo modo, os e-mails juntados no Id de nº. 8689212 

(fls.21/22) não são hábeis a demonstrar o cumprimento da obrigação pelo 

embargante, uma vez que não fazem qualquer referência à quitação da 

CPR executada. A propósito: “[...] Com relação aos emails que nos tem 

sido enviados, desde já frisamos que vários contatos foram feitos com o 

Sr. Flávio, visando uma composição para quitação do débito que, vale 

dizer, se arrasta desde a safra de soja de 2013/2014, em prejuízo único e 

exclusivo da AGRO SEEDS que, por sua vez, cumpriu com toda a sua 

parte na negociação.Houve uma tentativa de vossa parte quitar o débito 

mediante a entrega de feijão, o que acabou não se efetivando na integra, 

de modo que a dívida, como dito por Vossa Senhoria no e-mail abaixo, 

ainda persiste[...]” (E-mail encaminhado pelo advogado da embargada ao 

embargante). “[...] Tentamos inúmeras vezes contatos com os senhores 

através dos telefones quais voces nos repassaram, porém não estamos 

conseguindo atendimento por vós, os numeros repassados nao atendem 

as nossas ligações. Qureo ressalvar que através dos e-mails, dificulta 

uma possível negociação, pois se faz necessário conversarmos 

pessoalmente, por isso, ligamos nos números que voces nos repassaram 

não fomos atendidos, sem sucesso. [...]”(E-mail encaminhado pelo 

advogado da embargada ao embargante). O que se verifica dos aludidos 

e-mails, é que houve uma tentativa de entrega dos produtos pelo 

embargante que, por motivos desconhecidos nos autos, foi frustrada. 

Neste ponto, insta salientar que o embargante, apesar de afirmar o 

contrário em sua exordial, não juntou a integra dos e-mails, tendo 

“reproduzido” somente parte das tratativas realizadas pelas partes, não 

se podendo concluir que houve a entrega dos produtos descritos na CPR 

executada e, portanto, não foi demonstrada a quitação, ainda que parcial. 

Sobre o tema, dispõe os artigos 319 e 320 do CC/02: "Art. 319. O devedor 

que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, 

enquanto não lhe seja dada. Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser 

dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida 

quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do 

pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. 

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo 

valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver 

sido paga a dívida". Nesse sentido, Maria Helena Diniz leciona que: “É 

preciso, portanto, saber a quem pagar, sob pena de se pagar mal, e quem 

paga mal paga duas vezes. Consoante o art. 308 do Código Civil, ‘o 

pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, 

sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter 

em seu proveito.’ 7 – Do excesso de execução: O embargante alega que 

partes dos produtos adquiridos da embargada, por intermédio da CPR 
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executada, foram devolvidos, devendo ser abatido do saldo devedor a 

importância correspondente à devolução. Entretanto, cumpre registrar que 

tal alegação não comporta guarida, haja vista que o embargante não 

colacionou nenhum elemento probatório comprovando a devolução dos 

produtos. Destarte, as notas fiscais de nº. 00015 e 000030 (Id nº. 

8689312), conforme já explicitado acima, não são aptas a demonstrar a 

devolução dos produtos, porquanto encontram-se sem a comprovação do 

recebimento pela embargada. Além disso, não é possível assegurar que 

os produtos descritos nas aludida notas fiscais são oriundos da CPR 

executada, haja vista que o título não faz a descrição dos produtos 

adquiridos, bem como o embargante não trouxe a cópia do pedido, 

orçamento ou comprovante de entrega. Nessa senda, não há que se falar 

em abatimento do saldo devedor, uma vez que o embargante não logrou 

êxito em demonstrar a devolução dos produtos oriundos da CPR 

executada. De igual forma, não procede a alegação inicial no que 

concerne ao excesso de execução pela cobrança de encargos indevidos, 

uma vez que, analisando o título em execução, não foi possível observar a 

cobrança de capitalização de juros, não tendo o embargante comprovado 

a incidência de tal encargo. Outrossim, no que concerne à multa, não 

encontra guarida a pretensão do embargante, pois a relação jurídica 

estabelecida entre as partes não é considerada de consumo, razão pela 

qual a multa moratória não fica sujeita ao limite estabelecido no art. 52, § 

1º, do Código do Consumidor. Neste ponto, como é cediço, nos termos do 

artigo 2º da Lei 8.078/90 (CDC), “consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 

Depreende-se, pois, que o conceito de consumidor foi construído sob 

ótica objetiva, porquanto voltada para o ato de retirar o produto ou serviço 

do mercado, na condição de seu destinatário final. Destarte, consoante 

doutrina abalizada sobre o tema, o destinatário final é aquele que retira o 

produto da cadeia produtiva, mas não para revendê-lo ou utilizá-lo como 

insumo na sua atividade profissional (destinatário econômico). Outrossim, 

concernente à definição de destinatário final prevista no Código de Defesa 

do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 

aplicado a Teoria Finalista Aprofundada ou Mitigada, que alarga o conceito 

alhures, abarcando como consumidor todo aquele que possui certa 

vulnerabilidade em face ao fornecedor, seja ela econômica, técnica, 

jurídica, fática ou informacional. Nesse sentido: “Pela teoria finalista, fica 

excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido 

como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e 

distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem 

ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de 

tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem 

ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. 3. Em 

situações excepcionais, todavia, esta Corte tem mitigado os rigores da 

teoria finalista, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a 

parte (pessoa física ou jurídica),embora não seja tecnicamente a 

destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de 

vulnerabilidade. 4. Na hipótese em análise, percebe-se que, pelo panorama 

fático delineado pelas instâncias ordinárias e dos fatos incontroversos 

fixados ao longo do processo, não é possível identificar nenhum tipo de 

vulnerabilidade da recorrida, de modo que a aplicação do CDC deve ser 

afastada, devendo ser preservada a aplicação da teoria finalista na 

relação jurídica estabelecida entre as partes. 5. Recurso especial 

conhecido e provido." (Resp 1358231/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 17/06/2013)”. Nesse 

contexto, não há que se falar na aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a parte embargante não se qualifica como 

destinatária final, haja vista que é produtor rural e o valor auferido com a 

Cédula de Produto Rural foi utilizado para financiar a safra do embargante. 

Ademais, o fato do embargante celebrar contrato de adesão, aceitando as 

cláusulas pactuadas, não implica, por si só, vulnerabilidade, haja vista que 

se revela como atividade corriqueira na vida empresarial. Desta feita, 

sendo patente a ausência da relação de consumo no caso sub judice, 

enseja-se a adoção do princípio da obrigatoriedade dos contratos. Nesse 

sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVAS. FACULDADE 

CONFERIDA AO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA N. 83/STJ. 

SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. VALORES 

DISPONIBILIZADOS PARA A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO 

CONTRATADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. 

RECURSO DESPROVIDO.[...] 3. O Código de Defesa do Consumidor não se 

aplica ao caso em que o produto ou serviço é contratado para 

implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o 

destinatário final da relação de consumo. 4. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no AREsp 471.670/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 08/04/2014)”. Grifei. “[...] 

Não incide a normatização do Código de Defesa do Consumidor na relação 

entre produtor e a empresa ré. Insumos utilizados pelo agricultor na 

produção e não como destinatário final. Inocorrente cerceamento de 

defesa. Processo regularmente instruído. Prova documental e pericial. 

Ausência de abusividade nas cláusulas contratuais a ensejar revisão do 

pacto. Parâmetros de produção e comercialização estabelecidos no 

contrato. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70054243548, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 25/09/2014).(TJ-RS - 

AC: 70054243548 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de 

Julgamento: 25/09/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 02/10/2014)”. Destarte, o percentual de 10% como multa 

moratória foi expressamente pactuado (Claúsula IX – Encargos do 

Inadimplemento), com prévio conhecimento do embargante, não havendo 

ilegalidade neste ponto. A propósito: "APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE 

NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE DECLARATÓRIOS - 

REJEITADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL 

– CORRELAÇÃO ENTRE OS PAGAMENTOS PARCIAIS EFETUADOS E O 

DÉBITO EXECUTADO - COMPROVAÇÃO – MULTA CONVENCIONADA EM 

10% - POSSIBILIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

INAPLICABILIDADE – EMBARGOS JULGADOS PARCIALMENTE 

PROCEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] (TJMT - Ap, 

115129/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/07/2014, Data da publicação no DJE 

18/07/2014)”. “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA E 

PRODUTO E RURAL - IMPROCEDÊNCIA - QUITAÇÃO - ÔNUS DA PROVA 

DO EMITENTE DEVEDOR - AUSÊNCIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - 

MULTA DE 10% - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA DE 2% - REDUÇÃO - 

CÓDIGO CIVIL - LIMITAÇÃO A 1% - MULTA INICIAL EX OFFÍCIO - PARA 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - MANTIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Se a relação jurídica 

estabelecida entre as partes não é de consumo, aplica-se regra geral 

prevista no Código de Processo Civil quanto a prova dos fatos alegados 

no processo, máxime no que toca a prova da quitação do título objeto de 

execução. É lícito o percentual de 10% contratado a título de multa 

decorrente do inadimplemento. [...] (Ap 159980/2014, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, 

Publicado no DJE 09/03/2015)”.Grifei. Diante deste contexto, não há se 

falar em excesso de execução, conforme pretendido na inicial, uma vez 

que seria necessária a comprovação de que a embargada cobrou do 

embargante encargos abusivos, o que não foi demonstrado nos autos. Por 

fim, não prospera o pedido de condenação do embargante em litigância de 

má-fé, com base nos artigos 79 e 80 do Novo Código de Processo Civil, 

pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do 

dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. 

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO cIveL [...] LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA 

PARTE APELANTE – REJEIÇÃO – MALÍCIA PROCESSUAL INEXISTENTE – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Não comprovada 

qualquer malícia processual da parte, não há que se falar em condenação 

por litigância de má-fé. (Ap 43886/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 

28/07/2015)”. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os presentes 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, condenando o embargante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da execução. Todavia, a 

exigibilidade de tais verbas fica suspensa, haja vista se tratar de 

beneficiário da justiça gratuita (Id nº. 10377083). Acrescento que, embora 

não tenha sido valor à causa, este é tido como o mesmo da execução, de 

modo que serve de fundamento para a presente condenação: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL. 

INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. - 

Não cabe recurso especial quando inexiste violação aos dispositivos de 

leis federais apontados pela recorrente. - O acórdão recorrido está em 

harmonia com a jurisprudência iterativa desta Corte, no sentido de que, na 

petição inicial dos embargos à execução, a ausência do valor da causa 
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não enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, pois, em tais 

casos, o valor da causa é o mesmo valor da execução. [...] (REsp 

612.095/RS, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/11/2004, DJ 07/03/2005, p. 216)”. “[...] A ausência 

de indicação do valor da causa na peça dos embargos à execução não 

tem o condão de torná-la insubsistente, porquanto pacífico o entendimento 

de que o valor dos embargos guardam equivalência com o valor da 

execução. Precedentes do STJ. [...] (AC 0036810-79.2005.4.01.3800 / MG, 

Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, 1ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 p.796 de 

22/09/2015)”. Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia da sentença 

para os autos principais e, pagas as custas, arquive-se este processo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011552-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. O. (ADVOGADO(A))

J. D. O. G. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1011552-24.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $10,350.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [LIMINAR]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: 

Sim/Não. [LIMINAR] Parte Autora: JOANA DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA 

Parte Ré: ELIEL RIBEIRO DA SILVA Certifico, para os efeitos de direito, que 

em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos com a finalidade de proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora para manifestar-se 

nos autos quanto a certidão de ID 12348355, no prazo legal, em 

conformidade com a r. decisão dos autos (ID 11290442). Sinop/MT, 11 de 

outubro de 2018 Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: 

CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-001 - TELEFONE: (66) 

3520-3800

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005194-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. F. D. C. (REQUERENTE)

L. D. S. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. W. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1005194-09.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $4,800.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Dissolução]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. [Dissolução] Parte Autora: REQUERENTE: ROSIANE 

LEONCIO FARIA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: SHIRLE WILSON 

BAGLIONI DA SILVA Certifico que, em cumprimento a determinação de I.D. 

13317043, bem como em virtude da petição I.D. 150148858 (solicitação de 

redesignação) redesigno audiência de tentativa de conciliação para 

realizar-se no dia 24 de de Outubro de 2018, as 14 horas, e conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, encaminho estes 

autos para as expedições necessárias. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Sinop/MT, 10 de outubro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA 

FONSECA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71386 Nr: 158-23.2006.811.0015

 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: NMM, NDSM, CJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - 

OAB:11432 A - MT, DONISETE PABLO SOUZA - OAB:OAB/MT 15.083-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO GUTIERREZ 

DE MELO, para devolução dos autos nº 158-23.2006.811.0015, Protocolo 

71386, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191119 Nr: 12747-03.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJSDC, SRSDC, IYFDC, EMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Alexandre Stasiak Neris 

- OAB:16935/MT, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 Certifico, para os efeitos de direito, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, remeto o feito 

ao setor de expedição de documentos, para que proceder a INTIMAÇÃO 

do(a) Advogado(a) da Parte Autora, a manifestar-se nos autos, na forma 

determinada às fls. 148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 274731 Nr: 12923-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLD, GHLD, HGDLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, remeto o 

feito ao setor de expedição de documentos, para proceder a INTIMAÇÃO 

do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para apresentar a planilha de cálculo 

atualizado do débito, na forma determinada às fls. 26, para posterior 

expedição do mandado de citação/intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179575 Nr: 348-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDS, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B, SAYONARA GORETTI BIOLCHI - OAB:MT16576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - 

OAB:MT/O 17919

 Certifico, para os efeitos de direito, e nos termos do art. 203, § 4º do CPC 

ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ, encaminho estes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora para manifestar-se 

quanto à justificativa apresentada tempestivamente e juntada às fls. 50/65 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 585 de 728



 Cod. Proc.: 255225 Nr: 973-68.2016.811.0015

 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: IMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, remeto o 

feito ao setor de expedição de documentos, para que proceder a 

INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, a apresentar as primeiras 

declarações, na forma determinada no item 05 da decisão de fls. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224688 Nr: 2563-17.2015.811.0015

 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: KDD, PPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VKP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte Autora para que providencie 

o comparecimento deste (Requerente), perante este Juízo e respectiva 

escrivania, para assinar o Termo de Guarda expedido nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233035 Nr: 7469-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAADS, AADS, JCADS, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que nos termos do art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ, que abro vistas a advogada da parte autora para 

manifestar-se quanto à justificativa apresentada tempestivamente e 

juntada às fls. 50/63 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158353 Nr: 5539-36.2011.811.0015

 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: JDFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT, 

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9769/MT, UGO ÂNGELO RECK 

DE MENDONÇA - OAB:14.704-MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 

13534 / O, VITOR MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

encaminho estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

Advogado(a,s) da parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo 

legal, a respeito da certidão do Oficial de Justiça juntada às fls. 165.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011265-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULUK (REQUERENTE)

JHONATHAN ANTUNES PAULUK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

P r o c e s s o : 1 0 1 1 2 6 5 - 6 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$262,662.50;Espécie/Assunto:CAUTELAR INOMINADA (183) Partes 

do processo: REQUERENTE: PEDRO PAULUK REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, querendo 

manifestar-se à respeito das contestações apresentadas. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,11 de outubro de 2018. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007522-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS RAMOS VASQUES (AUTOR(A))

IEDA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JUAREZ MACIEL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do 

p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 1 0 0 7 5 2 2 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$5,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes 

do processo: AUTOR(A): LUIS CARLOS RAMOS VASQUES, IEDA 

GONCALVES DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para, querendo manifestar-se à respeito das 

contestações apresentadas que seguem em anexo. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,11 

de outubro de 2018. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 

175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005121-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERNANDES (AUTOR(A))

ALANA GRANELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do 

p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 1 0 0 5 1 2 1 - 3 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$11,880.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): ANA PAULA FERNANDES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, 

querendo manifestar-se à respeito das contestações apresentadas que 

seguem em anexo. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,11 de outubro de 2018. SEDE DA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 261519 Nr: 4592-06.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DE OLIVEIRA SILVA FREITAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifica-se que a PARTE AUTORA 

é BENEFICIÁRIA da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, razão pela qual, 

diante do PETITÓRIO de fls. 139-140, pugna pela elaboração dos 

CÁLCULOS de LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA via CONTADORIA JUDICIAL; II - 

Neste sentido dispõe o disposto 98, VII, do CPC/2015, incluído pela Lei n.º 

13.105/15, a saber: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)VII. o custo com a elaboração de 

memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução.” III – 

Assim, DETERMINO a REMESSA dos AUTOS à CONTADORIA JUDICIAL 

para que proceda, na forma do art. 98, VII CPC/2015, a LIQUIDAÇÃO dos 

CÁLCULOS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; IV - Após, INTIME-SE a 

parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, MANIFESTAR-SE acerca 

do LAUDO CONTÁBIL e, em caso de CONCORDÂNCIA, HOMOLOGO, 

desde já, os CÁLCULOS JUDICIAIS e DETERMINO o quanto segue: (...) V – 

Concomitantemente, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para 

SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, 

referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 140 sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. Em 

caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à parte 

EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às 

custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e 

danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, 

conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. VI - Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 189164 Nr: 10495-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELENICE INES SIMONETTO GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a 

OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à 

INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL 

apresentado às fls. 243 sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, 

caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

II - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 167140 Nr: 1985-59.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA BONIFACIO ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT, LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - OAB:MT/13.753, 

LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELY MARENGONI - 

OAB:14585/MT

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, CUMPRA-SE a DETERMINAÇÃO constante na PARTE 

FINAL do ITEM II do DESPACHO de fls. 250, concernente às retificações no 

Sistema Apolo e na capa dos autos;

 II – Na sequência, INTIME-SE o POLO ATIVO para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o prosseguimento do feito, em atenção ao 

ACÓRDÃO de fls. 215-218;

 III – Com o aporte, INTIME-SE o Requerido para MANIFESTAÇÃO no prazo 

de 15 (quinze) dias;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 206254 Nr: 7955-69.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PETITÓRIO de fls. 141 como PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, 

razão pela qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA 

APOLO e na CAPA dos AUTOS, ante a CONVERSÃO do PROCEDIMENTO;;

 II – Assim, consoante se infere dos autos, o direito da Requerente foi 

garantido por meio da SENTENÇA proferida no presente feito em 

13/11/2014 (fls. 101-107) e retificada parcialmente por meio do 

JULGAMENTO, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, nº 34222/2017, às 

fls. 128-130;

 III - Deste modo, sem embargos da adoção de outras medidas coercitivas 

caso se vislumbre necessário, DETERMINO que a Autarquia Executada 

seja INTIMADA, via mandado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

cumprimento à ORDEM JUDICIAL alhures citada, de tudo informando nos 

autos, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo, além de, em 

tese, caracterização do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, o que NÃO É 

ADMITIDO, estando a EXECUTADA, pois, “ALERTA”;

 IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a Autora para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias;

 V – Após, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 187346 Nr: 8572-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHILMARA LOVATEL DALAZEM PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a 

OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à 

INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL 

apresentado às fls. 170 sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, 

caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.
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 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

II - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 186066 Nr: 7221-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TAIS MELGAREJO 

BRAND - OAB:16.696-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo de 

quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Executado Municipio 

de Sinop, quanto ao pedido de cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 232727 Nr: 7278-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao Requerente para que se manifeste no 

prazo legal, referente r

A manifestação do Requerido INSS conforme fls. 53vs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 79886 Nr: 8228-29.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTOVÃO RODRIGO PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 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 Requerete, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 271736 Nr: 10906-65.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA SLOVINSKI DE OLIVEIRA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 134/147, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 196855 Nr: 18563-63.2013.811.0015

 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: MADESSON BALDOINO DA ROCHA, NEIVA MAIA DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos, verifico que até o momento não foi CUMPRIDA 

pelos REQUERIDOS o COMANDO JUDICIAL, a qual determinou aos 

Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente o atendimento 

“HOME CARE COM CUIDADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGO, 

EQUIPE DE ENFERMAGEM E VISITA MÉDICA”.

II – Assim, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO da Empresa “DAILY CARE 

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM SAÚDE” (fls. 255-257), para que, 

INICIALMENTE, PRESTE o SERVIÇO de “HOME CARE COM CUIDADOS DE 

FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGO, EQUIPE DE ENFERMAGEM E VISITA 

MÉDICA” por 30 (trinta) dias, no MENOR ORÇAMENTO, aquele apresentado 

às fls. 256-257, ressaltando que, APÓS este período de PRESTAÇÃO 

EFETIVA DO SERVIÇO, cabe ao TERCEIRO PARTICULAR carrear aos 

autos a NOTA FISCAL dos materiais utilizados e serviços despendidos, 

bem como um NOVO ORÇAMENTO para os próximos 30 (trinta) dias 

“corridos”, ACOMPANHADO de LAUDO MÉDICO informando sobre o atual 

quadro clínico do paciente e quais os serviços e materiais o mesmo 

necessitará pelos PRÓXIMOS 30 (trinta) dias.

II - Com APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos 

Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de 

acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in 

verbis”:

“§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ 

deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos 

autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação 

de contas facultando-lhe a adoção das providências necessárias – 

inclusive comunicando acerca da documentação comprobatória dos 

gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, 

conforme o caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do 

Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”.

 III – Decorrido o prazo alhures, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO JUDICIAL.

 Às providências. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 175960 Nr: 11606-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIA GOEDERT BORGES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 210-211, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 1.708,72, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 336839 Nr: 13981-44.2018.811.0015

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICIANO ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - 

OAB:25.585-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUEM-SE o “HOSPITAL 

E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS e o DR. LYNTON MORETTI STOPPA” 

(fls. 55), para que REALIZEM a “ARTROPLASTIA TOTAL DE CONVERSÃO 

DO QUADRIL – LADO ESQUERDO” vindicado pela Autora, e informe, no 

prazo mais exíguo possível nos autos, o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 43.790,00 (quarenta 

e três mil setecentos e noventa reais) o que, desde já, fica autorizado a 

ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. Considerando-se como 

BALIZADOR, o ORÇAMENTO previamente APRESENTADO nos autos às 

fls. 55, mas também há ponderação sobre eventuais alterações que 

podem ocorrer quando da efetivação dos serviços. Cobra relevo 

CONSIGNAR que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a mesma deve 

ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em casos 

EXCEPECIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO 

PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em APARTAMENTO, 

SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190973 Nr: 12595-52.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO RIBEIRO

 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:

 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 Requerente, no prazo de 

dez dias, para manifestar-se nos presentes autos, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 8032 Nr: 164-45.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ LUCAS NETO - ME, JOSÉ LUIZ 

LUCAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:MT -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180833 Nr: 1674-34.2013.811.0015

 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: WILLIANS DE SOUZA COSTA, MANOEL RODRIGUES DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185983 Nr: 7133-17.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA CHAVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 195118 Nr: 16867-89.2013.811.0015

 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: VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 214702 Nr: 14712-79.2014.811.0015

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R . L. TEIXEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, FERNANDO LOPES LOURENÇO - OAB:14729/MT, 

GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 17.791, MÁRCIA ABRAHÃO - 

OAB:OAB/MT 10.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231137 Nr: 6315-94.2015.811.0015

 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: JOSEFA APARECIDA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 
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BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 269693 Nr: 9582-40.2016.811.0015

 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: AUXILIADORA TEIXEIRA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 237846 Nr: 10655-81.2015.811.0015

 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: ZILAMAR APARECIDA DA SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso de Apelação interposto pelo Requerente é tempestivo, 

e dispensado do preparo, por ser beneficiário de Justiça Gratuita (Lei 

1060/50).

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 238775 Nr: 11270-71.2015.811.0015

 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: EUDENICE DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso de Apelação interposto pelo Requerente é tempestivo, 

e dispensado do preparo, por ser beneficiário de Justiça Gratuita (Lei 

1060/50).

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 98439 Nr: 5465-84.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o autor intimado a se manifestar sobre o 

cálculo judicial apresentado às fls.217.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005945-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALBINO JOSE TOMIOZZO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005945-93.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ALBINO JOSE TOMIOZZO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelos 

REQUERIDOS a DECISÃO PROFERIDA em Id. Num. 13806669, a qual 

determinou ao Requerido que disponibilizassem à parte Requerente o 

procedimento de que necessita, qual seja, “CIRURGIA DE 

REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA”. O POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do 

PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à 

MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as DESPESAS 

oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em 

IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, quando 

indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA e à 

SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concedida em sede de 

antecipação da tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo 

certo que “o não atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de 

desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado 

renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, DEFIRO o PEDIDO de Id. Num. 15837001, por 

conseguinte, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do 

DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as 

vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas em razão do descumprimento ou 

cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – 

Decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do Código 

Penal). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008629-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOCKHORN RODRIGUES MIGUEL (REQUERENTE)

RENATA CRISTINA VITOR GIROLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008629-88.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FERNANDA DOCKHORN 

RODRIGUES MIGUEL REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que, não obstante 

INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL, 

ressaltando que trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO 

COMINATÓRIO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER 

CUMULADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA 

COMINATÓRIA, por meio da qual a Autora objetiva o recebimento do 

medicamento “ENOXAPARINA 60MG, uso contínuo, até 45 (quarenta e 

cinco ) dias após o parto”. II – Assim, para que não haja maiores 

dissabores e, sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela 

falta do fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE 

MATO GROSSO, conforme pleiteado, devendo ser efetivado no valor do 

MENOR orçamento acostado aos autos, qual seja, o apresentado pela 

DROGARIA SÃO CAMILO em Id. Num. 15069247 – Pág. 1. III – Dada a 

urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a respectiva DROGARIA 

SÃO CAMILO (Id. Num. 15069247 – Pág. 1), para que FORNEÇA o 

MEDICAMENTO vindicado pela parte Autora, e informe, no prazo mais 

exíguo possível nos autos, o número da conta para transferência da 

quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 79,99 (setenta e nove e noventa e 

nove centavos) x 250 unidades = R$ 19.997,50 (dezenove mil novecentos 

e noventa e sete reais e cinquenta centavos) que, desde já, fica 

autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV – 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010064-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

AURELINO SOUZA AGUIAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010064-97.2018.8.11.0015 AUTOR(A): AURELINO SOUZA AGUIAR 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUMPRIMENTO DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por AURELINO DE SOUZA AGUIAR, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurado Jurídico do 

Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial, que o Autor “foi 

diagnosticado com DOENÇA OBSTRUTIVA UNIARTERIAL CORONARIANA 

MODERADA, COMPROMETENDO A ARTÉRIA CORONÁRIA DIREITA, 

conforme laudo de cateterismo datado de 21/12/2012, razão pela qual foi 

submetido em 05/02/2013 a procedimento de ANGIOPLASTIA 

TRASLUMINAL CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT 

CONVENCIONAL NA ARTÉRIA CORONÁRIA DIREITA, em sua última 

avaliação médica em 04/10/2018 ao ser submetido ao exame de teste 

ergométrico restou constatado “4 - COMPORTAMENTO DEPRIMIDO DA 

FREQUÊNCIA CARDÍACA DURANTE ESFORÇO (SUGESTIVO DÉFICIT 

CRONOTRÓPICO)”. Diante desse cenário foi solicitado ao autor a 

realização de exame de CATETERISMO CARDÍACO. (sic) Postula pela 

concessão da TUTELA ANTECIPADA a fim de determinar “que o Estado de 

Mato Grosso/Município de Sinop – MT disponibilizem vaga em 

estabelecimento oficial ou particular para a realização de cateterismo 

cardíaco, imediatamente e “inaudita altera pars”. (sic) CARREOU aos autos 

os DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e 

dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, 

eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA 

ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, 

especialmente em razão do LAUDO MÉDICO de SOLICITAÇÃO de ID. Num. 

15884631. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre 

do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos 

componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, 

independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e 

eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o 

menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade 

da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem 

como o JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis 

que o comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do 

paciente que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte 

ou graves sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. 

Neste sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 
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Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO 

e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT que disponibilizem, IMEDIATAMENTE, à parte 

Requerente a realização do procedimento de “CATETERISMO CARDÍACO 

com VAGA em ESTABELECIMENTO OFICIAL ou PARTICULAR as suas 

expensas”, conforme LAUDO MÉDICO DE SOLICITAÇÃO acostado em ID. 

Num. 15884631, devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, 

CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o 

DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. Por fim, caso dependam do NAT, 

deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo 

o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO DE 

SOLICITAÇÃO acostado em ID. Num. 15884631. Com a contestação, vista 

à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 

98 do CPC/2015. Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010092-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

ANA ARGENTON SEGATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010092-65.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANA ARGENTON SEGATO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos 

etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO 

DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO LIMINAR INITTIO 

LITTIS ET INAUDITA ALTERA PARTE proposta por ANA ARGENTON 

SEGATO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo 

Procurador Geral do Estado e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo 

Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita Municipal; Aduz a inicial, 

que a parte Autora “é pessoa idosa, contando atualmente com 84 (oitenta 

e quatro) anos de idade, é portadora de pressão coronária grave com 

lesões e risco de morte iminente (lesão de 90% da artéria descendente 

anterior e 95% em artéria circunflexa), CID-I201. Decorrente de tal 

enfermidade, e apresentando quadro clínico de saúde de ANGINA 

INSTÁVEL2, a autora necessita em regime de urgência, ser submetida a 

ANGIOPLASTIA PARA A COLOCAÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO, com 

o objetivo de restaurar o fluxo sanguíneo”. (sic) Postula pela concessão 

da TUTELA ANTECIPADA, a fim de “determinar aos requeridos, de 

imediato, a realização do procedimento de angioplastia para a colocação 

de stent farmacológico, tal como prescrito pela profissional médica, 

aplicando multa diária no valor sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

em caso de descumprimento, ou, caso seja o entendimento de Vossa 

Excelência, que seja determinada a realização do procedimento em 

hospital particular do Município, disponibilizando o valor do procedimento 

das contas dos réus” (sic). COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS É o 

Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a 

ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram 

preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais 

sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em 

razão do LAUDO MÉDICO acostado no ID. Num. 15897682 – Pág. 1. 

Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito 

esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes 

da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL 2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no 

atendimento!” Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à 

saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. Cumpre ressaltar, por fim, que o 

direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, 

prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, 

não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja 

seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 
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responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex 

positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para 

DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, que providenciem, IMEDIATAMENTE, o procedimento cirúrgico 

de que necessita a parte Autora, qual seja, “ANGIOPLASTIA PARA A 

COLOCAÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO”, conforme LAUDO MÉDICO 

de Id. Num. 15897682 – Pág. 1, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL. Para 

tanto, NOTIFIQUE-SE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. INDEFIRO o PEDIDO de aplicação de MULTA DIÁRIA, eis que a 

cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do Ente 

Estatal, atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, que 

teria de suportar o ônus desta “decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO 

JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de 

DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a 

própria sociedade, bem como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO 

pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - RESERVA DO POSSÍVEL E A 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA 

INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE 

COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS 

CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE 

BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental 

assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, 

cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do 

Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. 

Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade 

de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente 

público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, 

pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge 

não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal 

determinação. Ap, 97923/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/03/2011, Data 

da publicação no DJE 28/03/2011)” 2. "[...] A intervenção excepcional do 

Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF), não ocasiona 

violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. AI, 

121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 

09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) (sem destaque no original). Ainda, caso dependam do NAT, 

deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita Municipal 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo 

o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado em 

Id. Num. 15897682 – Pág. 1. Com a contestação, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o 

presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009970-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

NILVO ANTONIO BARTH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009970-52.2018.8.11.0015 AUTOR(A): NILVO ANTONIO BARTH RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE SINOP 

Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelos 

REQUERIDOS a DECISÃO PROFERIDA em Id. Num. 15836983, a qual 

determinou ao Requerido que disponibilizassem à parte Requerente o 

procedimento de que necessita, qual seja, “CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA 

CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS (3 

STENTS)”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido 

de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os 

MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO 

com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concedida em sede de 

antecipação da tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo 

certo que “o não atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de 

desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado 

renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas em razão do descumprimento ou 

cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – 

Decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do Código 

Penal). V – Ocorrendo o DESCUMPRIMENTO do COMANDO JUDICIAL pelos 

Requeridos, deve a parte AUTORA carrear aos autos, MAIS 02 (DOIS) 

ORÇAMENTOS, a fim de que este JUÍZO ESCOLHA aquele de MENOR 

VALOR, pois em que PESE este ser o ÚNICO MEIO EFICAZ utilizado para a 

efetivação da tutela jurisdicional, estamos LIDANDO com DINHEIRO 

PÚBLICO, logo é necessário CAUTELA quanto ao BLOQUEIO para 

realização de serviços por terceiros. Ressalta-se que, em ALTERNATIVA, 

pode a parte Requerente, trazer aos autos LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, 

que descreva se o mesmo encontra-se INTERNADO e em qual 

NOSOCÔMIO, de modo que, assim, ficaria, em TESE, dispensado de trazer 
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mais 02 (dois) orçamentos. ADEMAIS, sendo o prestador indicado no Id. 

Num. 15894502 o ÚNICO a REALIZAR o PROCEDIMENTO de que necessita 

o Autor, que o Requerente TRAGA aos autos, DECLARAÇÃO de outros 

dois prestadores indicando a IMPOSSIBILIDADE NA REALIZAÇÃO do 

procedimento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013383-56.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE (REQUERENTE)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INTIMO O ADVOGADO DAS 

PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/11/2018 Hora: 15:00.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001093-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NERI JOSE CHIARELLO (REQUERENTE)

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INTIMO O ADVOGADO DAS 

PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/11/2018 Hora: 15:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010802-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

. NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INTIMO O ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/11/2018 Hora: 

15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012773-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MARILUCE DE SOUZA LEMES (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1012773-42.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: PRISCILLA MARILUCE DE SOUZA LEMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito No mérito 

afirma a autora ter sido negativada indevidamente pela empresa requerida, 

pois nunca adquiriu produtos ou fez uso de serviços oferecidos. Por outro 

lado, a ré afirma que houve regular contratação pela demandante com 

ulterior utilização do produto cartão, tendo efetuado compras junto às lojas 

da rede durante a vigência da contratação. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Por outro lado a empresa requerida, não se desincumbiu 

de seu ônus probatório (art. 373 inciso II do NCPC) já que se a autora 

afirmou que não tem relação jurídica com a loja ré, deve esta provar a 

origem dos débitos, não há como impor a reclamante o ônus da prova 

negativa, por ser impossível e diabólica. Logo, pode-se concluir que a 

inscrição é indevida. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente 

lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída 

por ela, uma vez que não contratou (ou se utilizou) dos serviços 

prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como dos débitos nos 

valores de R$ 152,69 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e nove 

centavos) referente respectivamente ao contrato n.º 0254048515, e 

determina que a Reclamada proceda com o cancelamento do registro 

juntos aos órgãos de proteção ao crédito do referido contrato; b) 

CONDENAR solidariamente ambas as rés a pagar, à autora a quantia de 

R$ 3.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (data da disponibilização da 

inscrição). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010887-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO COSTA MIRANDA (REQUERENTE)

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBAMAR VIEIRA DE SA (REQUERIDO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 

Data: 06/11/2018 Hora: 16:00 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010735-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (AUTOR(A))

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SOBRINHO (RÉU)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INTIMO O ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/11/2018 Hora: 

16:15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010482-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROSENI DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INTIMO O ADVOGADO DO 

AUTOR ACERCA DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/11/2018 Hora: 16:30 , a 

ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010878-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ (ADVOGADO(A))

FERNANDO JOSE ZANCHETTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INTIMO O ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/11/2018 Hora: 

16:45 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010742-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA BARTOCZ DA SILVA 93173490134 (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora 

acerca da audiência designada para a data de 06/11/2018, às 17horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013322-98.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA MOURA (EXEQUENTE)

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES CAMPOS (EXECUTADO)

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) das Partes 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca do(s) Cálculo 

Judicial realizado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005023-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SOARES DA COSTA (REQUERENTE)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que informe endereço da parte promovida G S Nogueira, no prazo de 48h, 

ante a proximidade da audiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005023-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SOARES DA COSTA (REQUERENTE)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO (ADVOGADO(A))

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INTIMO O ADVOGADO DAS 

PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/11/2018 Hora: 17:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BERGAMINI (REQUERENTE)

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BEZERRA DE LIMA 86933159949 (REQUERIDO)

MAURICIO BEZERRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1000825-40.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/11/2018 14:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. SERGIO LUIZ BERGAMINI CPF: 

609.602.051-87, DANIEL WINTER CPF: 718.292.881-72 Endereço do 

promovente: Nome: SERGIO LUIZ BERGAMINI Endereço: Rua Padre 

Anchieta, 598, Centro, SANTA CARMEM - MT - CEP: 78545-000 MAURICIO 

BEZERRA DE LIMA CPF: 869.331.599-49, Endereço do promovido: Nome: 

MAURICIO BEZERRA DE LIMA Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 

1350, - ATÉ 1359/1360, ALPES, LONDRINA - PR - CEP: 86075-000 Nome: 

MAURICIO BEZERRA DE LIMA 86933159949 Endereço: AVENIDA 

HENRIQUE MANSANO, 1350, - DE 1361/1362 AO FIM, SANTA MÔNICA, 

LONDRINA - PR - CEP: 86079-450 Sinop, Quinta-feira, 11 de Outubro de 

2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012951-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEW ROAD TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 
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PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 8012951-03.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 08/11/2018 09:15, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME CPF: 14.628.428/0001-98, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 

604.504.951-91 Endereço do promovente: Nome: BR RECAPADORA DE 

PNEUS LTDA - ME Endereço: Rodovia BR 163, KM 830, LOTE 36, S/N, DE 

CHACARAS SINOP, SINOP - MT - CEP: 78550-001 Endereço do promovido: 

Nome: NEW ROAD TRANSPORTES EIRELI - ME Endereço: Rua PAULO 

AUTRAN, 1032, Inexistente, BAIRRO CIDADE JARDIM, SINOP - MT - CEP: 

49129-999 Sinop, Quinta-feira, 11 de Outubro de 2018. 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004924-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ROGERIO PEREIRA NONATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004924-19.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROGERIO PEREIRA NONATO 

REQUERIDO: IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME Vistos, etc. TORNO 

sem efeitos o despacho de Mov. 11880186, eis que equivocado. 1. 

INDEFIRO o postulado de Mov. 11858455, vez que, em sede de Juizado 

Especial Cível não admite-se a citação editalícia, nos termos do artigo 18, 

§2º, da Lei n.º 9.099/95; 2. Sendo assim, INTIME-SE o autor para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento da presente ação, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito. Oportunamente, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 11 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000686-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMILSON FIGUEIREDO DE LIMA (REQUERENTE)

MARCELO LEANDRO SONNTAG (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000686-88.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VALDEMILSON FIGUEIREDO 

DE LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - RECEBO O RECURSO 

INOMINADO; II - Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, 

entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; III - Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício; IV - 

CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda 

não tenha sido apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995; V - 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, 

CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 

11 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR CARLOS BIAVATI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001154-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROCHA E GUERCI LTDA - ME 

REQUERIDO: LEONIR CARLOS BIAVATI Vistos, etc. I - INDEFIRO o pedido 

de habilitação de advogado, formulado pela parte requerente (ID. 

14400021), uma vez que com a implantação do sistema informatizado PJe 

2.0, o patrono poderá diretamente realizar este ato; II – Ademais, 

INTIME-SE a parte reclamante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

MANIFESTE-SE acerca da certidão negativa de ID. 11716436, requerendo, 

ao final, o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito; III – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, façam 

os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 11 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006579-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ZONARI (REQUERENTE)

LAURA FAVARETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006579-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL ZONARI REQUERIDO: 

LATAM AIRLINES GROUP 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 11 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010131-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VIEIRA DE LIMA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1010131-96.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 08/11/2018 09:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. CRISTINA BURATO CPF: 

037.582.201-14, CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP CPF: 

26.565.655/0001-09 Endereço do promovente: Nome: CAVAGNOLI E 

LAVARDA LTDA - EPP Endereço: Av. dos Primeiros, Q 21/22, Distrito Nova 

Fronteira, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 MANOEL VIEIRA DE LIMA 
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CPF: 964.696.841-49 Endereço do promovido: Nome: MANOEL VIEIRA DE 

LIMA Endereço: Rua Santa Catarina, Nova Fronteira, TABAPORÃ - MT - 

CEP: 78563-000 Sinop, Quinta-feira, 11 de Outubro de 2018. 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011160-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR (ADVOGADO(A))

CRISTIAN RODRIGUES VITORIANO (REQUERENTE)

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011160-84.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTIAN RODRIGUES 

VITORIANO REQUERIDO: ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI 

Vistos, etc. A parte autora através do petitório retro, postula pela 

realização de pesquisa para obter endereço da requerida junto a órgão 

conveniado ao Poder Judiciário. (ID. 11418853). Pois bem. Decido. 

Considerando que este juízo não é órgão consultivo e considerando, 

também, que o processo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve 

obedecer aos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, a teor do que dispõe o artigo 2º da Lei 

9.099/95, entendo que admitir pesquisas pelos sistemas BACEN, 

RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e TRE, ou sistemas semelhantes, para obter 

endereço do executado é ir contra os critérios estabelecidos em lei para a 

tramitação de processos neste juízo, ante o caráter excepcional da 

medida. A propósito, nesse sentido orienta-se a jurisprudência. Vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCALIZAÇAO 

DOS ENDEREÇOS DOS AGRAVADOS PELO SISTEMA DO INFOJUD - 

EXCEPCIONALIDADE - DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS Relator: Des. 

Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 17/07/2012, 4ª Câmara 

Cível). Com efeito e sem maiores delongas, por entender que o pedido não 

se amolda a excepcionalidade ou aos princípios norteadores do JEC, 

INDEFIRO o pedido de pesquisa de informação de endereço da requerida. 

À vista disso, INTIME-SE a parte autora para MANIFESTAR no feito e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 11 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010203-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA GONCALVES - ME (REQUERENTE)

VALDESON PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERIDO)

ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010203-83.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELIAS DE SOUZA 

GONCALVES - ME REQUERIDO: ELETRO ENERGY MANUTENCAO 

INDUSTRIAL LTDA - ME, COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A Vistos, etc. 

I – INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, confira 

prosseguimento ao feito, sobretudo se manifeste quanto ao retorno do AR 

de ID. 15101363, 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 exequente, façam-me os autos concluso para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 11 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011606-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO (ADVOGADO(A))

POSTO DE MOLAS NORTAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011606-02.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: POSTO DE MOLAS NORTAO 

LTDA - ME EXECUTADO: EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME 

Vistos, etc. Acolho o pedido autoral (ID. 11496563), razão pela qual 

DECIDO: I – SUSPENDO o feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, o AUTOR fica desde já INTIMADO para 

requerer o que de direito para prosseguimento do feito, independente de 

nova intimação, sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO; III - 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem 

os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 11 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000499-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

ELEVADORES AMAZONIA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 09/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR XAVIER (REQUERENTE)

MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 09/11/2018 Hora: 08:45

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012651-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ART STILO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012651-29.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LEME MADEIRAS E 

FERRAGENS LTDA EXECUTADO: ART STILO MOVEIS PLANEJADOS LTDA 

- ME Vistos, etc. I – DEFIRO o pleito retro, no sentido de proceder à 

CITAÇÃO da EMPRESA EXECUTADA via postal “A.R”, através de seus 

sócios representantes, nos endereços constantes no petitório de ID. 

13999876, nos exatos termos do despacho de 10743461; II – Restando 

infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE o exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento do feito, 
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sob pena de extinção e arquivamento; Serve a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ 

OFÍCIO. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 11 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001932-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DALTO (EXEQUENTE)

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO NETO ORTIZ (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 09/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009534-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 09/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009535-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH (ADVOGADO(A))

DIRCEU KATH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DEL SANT (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 09/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001708-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001708-16.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TIAGO MANN REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I - Certifique-se quanto ao trânsito 

em julgado da sentença. II – Se positiva a certidão, em atenção ao pedido 

de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. VI - 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 297806 Nr: 7088-71.2017.811.0015

 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): JUDITE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RIBEIRO MOTA - 

OAB:10.491-B

 Certifico conforme autorizado pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

remeto estes autos a expedição a fim de intimar o(s) advogado(s) do 

suposto autor dos fatos para que compareça à audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 24/10/2018, às 15h20min, e, em até 05 

(cinco) dias úteis antes da audiência, indique o rol de testemunhas com o 

respectivo endereço para intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 317753 Nr: 1477-06.2018.811.0015

 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): FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSE PAULI - 

OAB:20244/O/MT

 Certifico conforme autorizado pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

remeto estes autos a expedição a fim de intimar o(s) advogado(s) do 

suposto autor dos fatos para que compareça à audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 24.10.2018, às 14:00, e, em até 05 

(cinco) dias úteis antes da audiência, indique o rol de testemunhas com o 

respectivo endereço para intimação.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011726-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI APARECIDA DOS SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 8011726-45.2016.8.11.0015 Valor da 

causa: $750.00 ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FRANCIELI APARECIDA DOS SANTOS NUNES Endereço: Rua BRAZ 

CLAROS DOS ANJOS, 1856, QUADRA 19 LOTE 24, JARIM VITÓRIA 

RÉGIA, SINOP - MT - CEP: 78550-001 POLO PASSIVO: Nome: TATIANA DA 

SILVA OLIVEIRA Endereço: Rua DOS EUCALIPTOS, 1477, JARDIM 

IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 49129-999 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 25/10/2018 Hora: 17:15 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). SINOP, 11 de outubro de 2018. 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004830-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

LAURA FAVARETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERALUCIA DIAS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 1004830-37.2018.8.11.0015 Valor da 

causa: $957.20 ESPÉCIE: [CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ARAUJO COMERCIO 

ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP Endereço: RUA DAS 

IPOMÉIAS, 202, - ATÉ 1099/1100, SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT 

- CEP: 78550-530 POLO PASSIVO: Nome: VERALUCIA DIAS DA SILVA - 

ME Endereço: AVENIDA BRASILIA, S/N, PASTELARIA KIDELICIA, JD. 

ESPERANÇA, PARANAITÁ - MT - CEP: 78590-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 25/10/2018 Hora: 17:45 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). SINOP, 11 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010309-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

IREMAR ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE CASSIA REIS SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 1010309-45.2017.8.11.0015 Valor da 

causa: $3,095.47 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA]

->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: 

IREMAR ANDRADE DA SILVA Endereço: RUA DAS VIOLETAS, 1020, - 

ATÉ 199/200, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-134 POLO 

PASSIVO: Nome: ADRIANA DE CASSIA REIS SILVA Endereço: RUA DOS 

AÇAÍS, 498, - DE 322/323 AO FIM, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 

78555-008 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 

01 Data: 05/11/2018 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). SINOP, 11 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 599 de 728



endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J S MOREIRA - VIDRACARIA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 1001755-58.2016.8.11.0015 Valor da 

causa: $7,202.03 ESPÉCIE: [CHEQUE, INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: C.M COMERCIO 

DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP Endereço: AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 

1149, - DE 679 A 1261 - LADO ÍMPAR, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - 

CEP: 78556-666 POLO PASSIVO: Nome: J S MOREIRA - VIDRACARIA - ME 

Endereço: RUA DAS VIOLETAS, 1798, RESIDENCIAL JEQUITIBÁS, SINOP - 

MT - CEP: 78552-120 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/10/2018 Hora: 10:45 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). SINOP, 11 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011253-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSO MALHEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 1011253-47.2017.8.11.0015 Valor da 

causa: $18,740.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: 

VANILSO MALHEIROS DOS SANTOS Endereço: Inexistente, Inexistente, 

Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: PEDRO 

DEFANT FILHO EIRELI - ME Endereço: AVENIDA DAS EMBAÚBAS, 1288, - 

DE 1102 A 1622 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-206 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 

01 Data: 29/10/2018 Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). SINOP, 11 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 600 de 728



endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010305-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 1010305-08.2017.8.11.0015 Valor da 

causa: $2,442.64 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: S B REZENDE 

BATERIAS - EPP Endereço: RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 587, - DE 

3901 A 4313 - LADO ÍMPAR, SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - 

CEP: 78550-514 POLO PASSIVO: Nome: MAURO DE MIRANDA Endereço: 

RUA DAS AZALÉIAS, 1319, - DE 745/746 A 1399/1400, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-078 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 25/10/2018 Hora: 16:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). SINOP, 11 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004829-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

LAURA FAVARETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON SANTANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 1004829-52.2018.8.11.0015 Valor da 

causa: $574.40 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ARAUJO COMERCIO 

ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP Endereço: RUA DAS 

IPOMÉIAS, 202, - ATÉ 1099/1100, SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT 

- CEP: 78550-530 POLO PASSIVO: Nome: NILSON SANTANA Endereço: 

RUA DOS CALÁDIOS, 238, JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 

78550-386 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 

01 Data: 25/10/2018 Hora: 17:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). SINOP, 11 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009917-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GUERREIRO (REQUERENTE)

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DOIDAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009917-71.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA GUERREIRO 

REQUERIDO: COMERCIAL DOIDAO LTDA - EPP Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela 

de urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz a parte Autora que, 

apesar de ter tido relação jurídica com a Reclamada, quitou seu débito 

junto a empresa promovida, conforme demonstra os comprovantes de 

pagamento anexados à exordial. Alega ainda que, em que pese o devido 

pagamento, a requerida incluiu seus dados nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por derradeiro, a autora pugna pela concessão da tutela, para que 

seja excluída a negativação de seus dados, ao argumento de que a 

inscrição é indevida, uma vez que já procedeu ao adimplemento do débito. 

Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao 

provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade 

pela superveniência da sentença. O novo Código de Processo Civil, que 

unificou os institutos da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a 

seguinte redação: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do 

código anterior, os requisitos para concessão da tutela são a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No ponto, deve o autor demonstrar por meio da narrativa dos 

fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos requisitos acima narrados. Perscrutando os autos, entendo 

presentes os requisitos constantes no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, que ensejam a concessão da medida pleiteada, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano. Isto porque, 

vislumbro em cognição meramente sumária que, a requerente juntou aos 

autos o comprovante de quitação de débito junto à requerida e mesmo 

assim teve a negativação de seus dados, evidenciando, a priori, a 

probabilidade de seu direito. Já o perigo da demora é evidente, pois, 

ninguém pode ignorar os prejuízos de ordem moral e creditícia que advém 

à pessoa que tem seus dados negativados. De mais a mais, estando o 

débito em discussão deve ser concedida a tutela, tendo em vista que 

trata-se de medida reversível e não há dano inverso. Assim sendo, 

repetindo que o débito encontra-se em discussão judicial, anotando que 

nenhum prejuízo sofrerá a reclamada, lanço mão do que dispõe o artigo 

300, §1º do Código de Processo Civil, e DEFIRO a LIMINAR. I – Sendo 

assim, com espeque no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO a 

EXCLUSÃO do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, ao 

passo que determino a INTIMAÇÃO da requerida para que cumpra a 

presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, e ainda, ABSTENHA-SE de 

novamente negativar o nome da reclamante até ulterior deliberação deste 

juízo; II - EXPEÇA-SE ofício ao SPC, solicitando o cumprimento da presente 

decisão; III – Sem prejuízo do exposto, CITE-SE a reclamada para 

comparecimento em audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderão oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou 

defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e OFÍCIO. SINOP, 11 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012424-61.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO ARAUJO SILVA (ADVOGADO(A))

JOEL TESTA (EXEQUENTE)

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR TRELHA SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012424-61.2010.8.11.0015. EXEQUENTE: JOEL TESTA EXECUTADO: 

OSMAR TRELHA SOBRINHO Vistos, etc. I - Tendo em vista que o 

executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); IV - 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; VI - E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas 

do executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 10 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011853-17.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G.S KELM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FLOR SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011853-17.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: G.S KELM & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: DANIEL FLOR SILVA Vistos, etc. I - Tendo em vista que o 

executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); IV - 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 
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direito; VI - E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas 

do executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 10 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010949-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CELESTINO DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010949-60.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ALGODAO DOCE COMERCIO 

VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME EXECUTADO: VANESSA 

CELESTINO DUARTE Vistos, etc. I - Tendo em vista que o executado até o 

presente momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem 

elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do 

CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - Caso se constate 

frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar 

embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); IV - Apresentada a defesa do 

executado, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias; V - Caso contrário, quedando-se inerte o executado, 

certifique-se e intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito; VI - E ainda, na 

hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do executado, 

INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, conforme 

artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 10 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001896-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA DAPPER SANTANA (ADVOGADO(A))

LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001896-43.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA 

EXECUTADO: VANESSA SOARES DA SILVA Vistos, etc. I - DEFIRO a 

pesquisa de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; II - 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; III - 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, 10 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020117-23.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA HELENA RAUBER (REQUERENTE)

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS RUIZ (ADVOGADO(A))

IRACEMA FRANCISCA NOVAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8020117-23.2015.8.11.0015. REQUERENTE: CARLA HELENA RAUBER 

REQUERIDO: IRACEMA FRANCISCA NOVAES Vistos, etc. I - DEFIRO a 

pesquisa de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; II - 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; III - 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, 10 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011996-06.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALUGA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011996-06.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: KALUGA COMERCIO 

VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME EXECUTADO: ADRIANA LIMA DE 

OLIVEIRA SALES Vistos, etc. I - DEFIRO a pesquisa de veículos do 

executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; II - 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; III - 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, 10 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012668-14.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012668-14.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ALGODAO DOCE COMERCIO 

VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME EXECUTADO: CRISTIANE 
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RODRIGUES Vistos, etc. I - DEFIRO a pesquisa de veículos do executado 

pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da operação; II - 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; III - 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, 10 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002768-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVECINO JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002768-92.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIME PRADELA EXECUTADO: 

JUVECINO JOSE DA COSTA Vistos, etc. I - DEFIRO a pesquisa de veículos 

do executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; II - 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; III - 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, 10 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007026-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007026-14.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ATAIDES RODRIGUES ALVES 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que as partes 

resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo acostado nos autos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Da análise atenta constato que referido acordo fora pactuado em termos 

contra os quais não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por 

sentença o acordo firmado entre as partes, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, 

do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. 

Proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 11 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

LEANDRO ELIAS HOLEK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000443-47.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LEANDRO ELIAS HOLEK 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovantes de mov. n.º 9076364 e 15276622 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, 11 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010942-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN (ADVOGADO(A))

MARINES DOS SANTOS PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

CARINA PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA (ADVOGADO(A))

CASSILA PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

MARCELO PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

CAMILA PEREIRA BRITO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010942-56.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO PEREIRA BRITO, 

MARINES DOS SANTOS PEREIRA BRITO, CARINA PEREIRA BRITO, 

CASSILA PEREIRA BRITO, CAMILA PEREIRA BRITO DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT 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 15112668 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 
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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, 11 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010597-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA OLIVEIRA (REQUERENTE)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010597-05.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MONICA CRISTINA OLIVEIRA 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO 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 15440493 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, 11 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013641-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TCHACO BOLO PANIFICADORA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013641-20.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LEME MADEIRAS E 

FERRAGENS LTDA EXECUTADO: TCHACO BOLO PANIFICADORA EIRELI - 

ME Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que ante a inércia da 

executada em proceder com o pagamento voluntário da condenação, fora 

penhorado, via BACENJUD, valores em contas bancárias da executada 

(mov. nº 12995362). Devidamente intimada da constrição realizada a parte 

executada se manteve inerte, consoante certidão de mov. n.º 15535716 . 

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 EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente 

para levantamento do valor indicado no id nº 12995362. 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, 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 em favor da parte 

exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Cumpra-se, servindo presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações de praxe e 

ARQUIVE-SE com as baixas necessárias. SINOP, 11 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 308648 Nr: 13833-67.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIERME JHONI WELTER, MICHELE 

HOFFEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:16948-MT

 Decido.Inicialmente, determino a intimação ilustre causídico Dr. Getúlio 

Gediel, para que junte aos autos a procuração para patrocinar a defesa 

da acusada Michele, conforme requerido na audiência realizada em 

10/01/2018 (fl. 118), no prazo de 15 (quinze) dias.Caso não haja 

manifestação do mencionado causídico, no prazo assinalado, desde já, 

determino a nomeação da Defensoria Pública para patrocinar a Defesa da 

acusada Michele.Em relação ao pedido de vista dos autos ao Ministério 

Público e intimação da Defesa para se manifestarem a respeito da vítima e 

das testemunhas não inquiridas, tenho que não é o caso, haja vista que 

ambas as partes já se manifestaram quando da ocorrência da audiência 

realizada em 10/01/2018 (fl. 118), o que por um lapso não foi homologado 

por este juízo naquela ocasião, tendo sido regularizado durante a 

audiência realizada em 15/08/2018 (fl. 174).Sem prejuízo das 

determinações supra, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

apresentação de alegações finais, no prazo legal.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 76751 Nr: 5128-66.2006.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PROVENZI, ALCIONIR TOLOTTI CHALITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN PROVENZI - 

OAB:61775/RS, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 Código n° 76751

Vistos,

 Chamo o feito à ordem, para receber o Recurso em Sentido Estrito 

interposto pela Defesa do acusado Alcionir Tolotti Chalito à fl.591.

Verifico que as razões e contrarrazões já encontram-se encartadas aos 

fólios às fls.628/660 e 697/702.

Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificado o 

decisum verberado (fls. 567/583), cujos fundamentos bem resistem às 

razões do recurso, de forma que o mantenho.

Em tempo, considerando o teor da petição de fls.592/593, certifique-se 

quanto à intimação pessoal dos acusados acerca do teor da decisão de 

pronúncia.

Após, remetam-se os autos ao E. TJMT, com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309068 Nr: 14059-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, HELLEN HELLAN BRANDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, Erick Rafael da Silva Leite - 

OAB:24538/0

 Intime-se a Defesa da acusada Cléia a respeito da resposta da Diretoria 

do Hospital Regional de Sinop/MT, acostado à fl. 1297, informando a 

impossibilidade de fornecimento das imagens do circuito de câmeras de 

segurança, conforme requerido pelo ilustre causídico.Em relação ao pleito 

da Defesa da acusada Cleia, acostado aos autos às fls.1287/1288, 

considerando o teor do ofício de fl. 1294, oficie-se ao Hospital Regional de 

Sino para que informe o nome e endereço onde poderão ser localizados 

para intimação dos dois últimos profissionais que acompanharam o 

procedimento clínico e internação da vítima Jandirelei Alves Bueno, no 

prazo de 48hs. Após o aporte da informação, expeça-se o necessário 

para proceder suas intimações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 169856 Nr: 4976-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR CRISTIANO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Código n° 169856

Vistos,

 Considerando a petição de fl. retro, homologo a desistência do recurso 

interposto pela Defesa. Prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 

179/188.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 319973 Nr: 3034-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILSON MARQUES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT

 Código n° 319973

Vistos,

 Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo a presente 

apelação interposta à fl. 152.

 Considerando que as razões e contrarrazões já encontram-se 

encartadas aos fólios às fls.161/177 e 179/186, remetam-se os autos ao 

E. TJMT, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 203974 Nr: 6169-87.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JUSTINO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAULI 

GONÇALVES - OAB:14286/MT

 Em tempo, compulsando detidamente os autos, verifico que durante a 

investigação criminal fora apreendida uma motocicleta, conforme campo 

“apreensões” do boletim de ocorrência de fl. 08, no entanto, não há 

nenhuma comprovação de devolução do referido bem.Destarte, intime-se 

o causídico peticionante à fl. retro, para que informe, no prazo de 10 dias, 

se o acusado já recuperou o citado bem.Em caso negativo, desde já, 

determino a restituição do veículo ao acusado, mediante a comprovação 

de propriedade e regularização da documentação no prazo de 90 

(noventa) dias, lavrando-se o competente termo de restituição. Consigno, 

ainda, que com fundamento no artigo 328, § 14º, da lei n° 13.160/2015, as 

despesas de estadia e de guincho não poderão ser cobradas do 

proprietário do veículo, mas sim da respectiva pessoa jurídica de direito 

público, por meio das vias cabíveis.Na hipótese de não haver 

manifestação de interesse de restituição do bem, no prazo assinalado, 

determino desde já a venda do veículo em leilão judicial.Em tempo, 

determino que, caso não haja resposta do causídico nos autos, oficie-se à 

19ª Ciretran para que informe se o veículo ainda encontra-se apreendido, 

devendo-se prosseguir nas determinações exaradas nos parágrafos 

acima.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 267757 Nr: 8213-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT

 Código n° 267757

Vistos,

 Tendo em vista a cota Ministerial de fl. retro, bem como que em análise 

dos autos fora constatado que o acusado não cumpriu integralmente as 

condições impostas em audiência de fls. 54, intime-se o acusado para que 

justifique o descumprimento das condições.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 284726 Nr: 18778-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FERREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:34720-GO

 Código n° 284726

Vistos,

 Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelo acusado, 

bem como verificando que, em tese, o acusado faz jus ao benefício 

estabelecido no artigo 89 da Lei 9.099/95, designo audiência para 

proposta de suspensão condicional do processo a realizar-se no dia 20 / 

02 / 2019, às 14 h 30 min.

 Notifique-se o membro ministerial.

Expeça-se o necessário para a realização da solenidade designada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 171308 Nr: 6391-26.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS PAVOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B

 )Destarte, REVOGO A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO 

PRESCRICIONAL, a partir da data do comparecimento do réu ao feito e, por 

conseguinte, determino a intimação, via DJE, do advogado constituído pelo 

acusado para que apresente resposta à acusação, no prazo legal.Sem 

prejuízo da determinação supra, remetam-se os autos, imediatamente, ao 

Ministério Público para se manifestar a respeito de possível oferecimento 

de proposta de suspensão condicional do processo.Com o aporte da 

m a n i f e s t a ç ã o ,  v o l v a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberações.Cumpra-se com urgência, visto que o feito encontra-se 

incerto na META 2, sendo alvo de constante acompanhamento do CNJ.Às 
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providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 329596 Nr: 9195-54.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILDO WEIMER JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO - OAB:25.273/O, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - 

OAB:24613/O

 Código Apolo 329596 - Lei Maria da Penha (L. 11.340/06)

Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de Urgência

Vistos.

De proêmio, não obstante o novo pleito de reconsideração às fls. 116/121, 

mantenho a decisão prolatada às fls. 88/91, no que tange à extensão das 

medidas protetivas deferidas nos autos em relação às pessoas de Delair 

Soares Weimer e Niveam Ferreira Weimer, consignando que os próprios 

advogados da requerente informaram que esta última não se encontra 

mais nesta cidade.

Outrossim, diante do teor das certidões às fls. 112 e 113, intimem-se os 

requeridos a cumprirem fielmente as medidas protetivas fixadas nos 

autos, encaminhando com o mandado cópia das referidas certidões.

Não obstante a determinação acima, tendo em vista que os fatos narrados 

na certidão à fl. 112 supostamente ocorreram porque a requerente se 

aproximou dos requeridos, intime-se, ainda, a requerente para que se 

abstenha de manter contato com os requeridos por qualquer meio, pois tal 

circunstância agrava a espiral do conflito.

Consigno, ainda, que as partes deverão agir com sabedoria e urbanidade 

e, acaso constatada a presença anterior da outra parte em locais 

públicos, aquele que chegar depois deverá se retirar do local, agindo 

sempre com parcimônia.

Por fim, conforme já registrado, neste Juízo estão sendo tratadas somente 

as questões penais, pois a questão relativa à propriedade do imóvel 

deverá ser decidida no Juízo cível onde, segundo informado pelas partes, 

já tramita ação de divórcio.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes, por intermédio de seus advogados.

Cumpra-se.

Sinop, 09 de outubro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 97128 Nr: 4150-21.2008.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MEDINSKI LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS GLAUCE ANTONIO DOS 

SANTOS(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037/MT

 INTIMAÇÃO do advogado VALMIR BERNARDO PEREIRA, DA EMPRESA 

MITSUI SUMITOMO para que junte aos autos os documentos que 

comprovem a propriedade do referido veiculo em questão.

Dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 89674 Nr: 7017-21.2007.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE BATISTA 

DE AGUIAR - OAB:17541, CHARLY HOEGER - OAB:12668/MT, DANIEL 

BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - OAB:17554, 

ROSANA GIMENEZ GEBAUER - OAB:13761/MT, SANDRA SATOMI 

OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT, TATIANY TIAGO PAGLIARI 

HOEGER - OAB:17610

 Ação Penal - Código Apolo 89674.

Vistos.

Diante da necessidade de adaptação da pauta de audiências, redesigno o 

ato anteriormente aprazado para o dia 04 de dezembro de 2018, às 16 

horas.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e os seus advogados (procuração à fl. 96).

Intimem-se as testemunhas Waldemar de Oliveira Alves e Rozana de 

Oliveira Alves, devendo a Escrivania observar os endereços constantes 

no mandado expedido à fl. 208, bem como a determinação exarada à fl. 

211, grafando que o oficial de justiça deverá diligenciar no sentido de 

intimar as testemunhas pessoalmente, nos termos da CNGC.

Intime-se a testemunha de defesa Emerson Tetsuo Shimizu.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 10 de outubro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258304 Nr: 2687-63.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LUIZ ANDRADE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO LUIZ ANDRADE DE CARVALHO, 

Cpf: 82650209100, Rg: 1007413-9, Filiação: Cacilda Andrade Carvalho e 

Evaldo Andrade de Carvalho, data de nascimento: 24/07/1974, 

brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, casado(a), funcionário público, 

Telefone 9654-6568. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos. 

Trata-se de ação penal movida pelo representante ministerial em desfavor 

de Marcio Luiz Andrade de Carvalho, imputando-lhe as práticas delitivas 

capituladas no artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal e artigo 147 do Código Penal c/c artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com as disposições previstas na Lei 

Maria da Penha (Lei n. 11.340/06). Regular o feito e encerrada a instrução, 

eis o sucinto relatório, em privilégio ao princípio da celeridade e efetividade 

processual. Fundamento. DECIDO. De proêmio, homologo a desistência da 

oitiva da testemunha Edilson Mauro Ferreira, conforme requerimento acima 

(tópico das ocorrências). Decreto a revelia do acusado, nos termos do art. 

367 do CPP, haja vista que citado (fl. 40), mudou de endereço sem 

comunicar o Juízo, conforme se depreende da certidão à fl. 78. 

Compulsando os autos, ficou comprovada somente a materialidade da 

infração penal de vias de fato, consubstanciada no Boletim de Ocorrência 

(fls. 03/03-verso), nas declarações da vítima e das testemunhas na 

Delegacia de Polícia e em Juízo. Em relação ao delito de ameaça, verifico 

ser o caso de acolher o pleito das partes e absolver o acusado, pois a 

vítima declarou nesta solenidade que não se sentiu ameaça pelas palavras 

ou gestos do acusado, estando ausentes as elementares de referido tipo 

penal. Oportuna a transcrição das declarações da vítima Itamar Teresinha 

Barbieri de Carvalho, que assim se manifestou, em síntese: “Conviveu com 

o acusado por aproximadamente vinte anos e com ele possui filhos em 

comum; por várias vezes discutia e entrava em vias de fato com o 

acusado; no dia dos fatos não se recorda se foi agredida e ameaçada 

pelo acusado, pois foram muitos episódios; o acusado tinha problemas 

com bebidas alcoólicas; que as discussões entre a depoente e o acusado 

começavam por diversos motivos; que possivelmente se negou a entregar 

a chave da motocicleta para o acusado e o acusado lhe agrediu e também 
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disse que iria atear fogo no guarda-roupa da depoente; as filhas da 

depoente presenciaram os fatos; acredita que no momento da fúria 

também revidou e agrediu o acusado; acredita que não se sentiu 

ameaçada em razão das palavras proferidas pelo acusado, pois foram 

tantas brigas que não sentia mais medo das palavras por ele proferidas”. 

A informante Victoria Rafaella Barbieri de Carvalho asseverou, em síntese, 

que: “Seu genitor teve problemas com a ingestão de álcool; sempre que 

ele bebia acabava arrumando brigas e ficando agressivo; no dia dos fatos 

a genitora da depoente se recusou a entregar a motocicleta; por diversas 

ocasiões o acusado agredia e ameaçava a genitora da depoente; já viu o 

acusado agredindo a vítima com socos; no dia dos fatos estavam 

desmontando um guarda-roupas e ocorreu uma discussão entre seu pai e 

sua mãe; o acusado iniciava as agressões físicas; o acusado sempre 

buscava motivos para iniciar uma briga/discussão”. A testemunha Maycon 

Zocal Alves declarou que: “em razão do longo transcurso de tempo não 

se recorda dos fatos narrados na denúncia”. Ao exame do conjunto 

probatório se extrai a certeza da materialidade da infração penal de vias 

de fato, nos termos já ressaltados e com fulcro no artigo 155 do CPP – 

judicialização da prova, pois as palavras da vítima, robustecidas pelo 

depoimento da filha do casal, a qual se mostrou imparcial e somente 

relatou o que presenciou, foram firmes em confirmar a ocorrência da 

conduta típica. No que tange à agravante prevista no artigo 61, inciso II, 

alínea "f", do Código Penal, reconheço a sua incidência, pois referido tipo 

penal não traz em seu bojo a circunstância de agressão contra mulher, 

cônjuge, companheira ou namorada. Assim, conjuntamente com o regime 

da Lei Maria da Penha, não gera "bis in idem", pois não constitui 

circunstância elementar da contravenção citada, tampouco a qualifica. 

Nesse sentido transcrevo o julgado em caso semelhante ao do acusado: 

“TJDFT-0242063 – (1 a 3...) 4. A agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", 

do Código Penal, conjuntamente com o regime da Lei Maria da Penha, não 

gera "bis in idem", posto que não constitui circunstância elementar do 

crime ou contravenção, tampouco os qualificam. (Processo nº 

2012.03.1.031489-8 (775096), 2ª Turma Criminal do TJDFT, Rel. Silvânio 

Barbosa dos Santos. unânime, DJe 04.04.2014)”. Assim, demonstradas a 

materialidade e autoria da infração penal de vias de fato, impõe-se a 

condenação do acusado e, em atendimento ao princípio constitucional da 

individualização da pena (CF, artigo 5º, inciso XLVI), passo a fixar a 

reprimenda cabível. DOSIMETRIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE 

FATO (art. 21, do Decreto Lei n. 3.688/41 c/cartigo 61, II, alínea “f”, do CP): 

Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento 

infracional; que é primário (certidão à fl. 77); que não há nos autos 

elementos para aferir sua conduta social e personalidade, pois não foi 

realizado exame psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as 

consequências da infração foram normais para a espécie; por tais 

circunstâncias, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência 

para prevenção e reprovação da infração penal do autor, trazidos pelo 

artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 15 (quinze) dias de 

prisão simples. Incide a agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do CP 

razão pela qual agravo a pena em 5 (cinco) dias de prisão simples, 

alcançando uma reprimenda provisória de 20 (vinte) dias de prisão 

simples, a qual transformo em definitiva, haja vista inexistirem outras 

circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou 

diminuição de pena a serem valoradas. O regime inicial de cumprimento de 

pena será o aberto, pois inexistem fundamentos para a fixação e regime 

mais gravoso além do quantitativo. Inaplicável o disposto no artigo 387, 

§2º, do CPP, diante do regime fixado. Tratando-se de infração penal 

cometida com violência à pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código 

Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direito. Não obstante, presentes os requisitos para a suspensão 

condicional da pena, conforme o artigo 77, caput e incisos do Código 

Penal. Assim, faculto a suspensão da reprimenda acima fixada pelo prazo 

de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem 

fixadas pelo Juízo das Execuções Penais. D I S P O S I T I V O - Por todo o 

exposto, julgo parcialmente procedentes os fatos narrados na denúncia, 

para: CONDENAR MÁRCIO LUIZ ANDRADE DE CARVALHO, com 

qualificação nos autos, por violar a norma penal incriminadora prevista no 

artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41 c/c art. 61, II, “f”, do CP, fixando-lhe a 

pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto, 

bem como para absolve-lo em relação ao crime de ameaça (CP, art. 147), 

com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. Isento o 

sentenciado do pagamento das custas e das 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 

CPP. Inaplicável o inciso IV, ao art. 387, do CPP. Sai a vítima intimada sobre 

o resultado da presente ação penal, nos termos do artigo 201, §2º do CPP 

e art. 25 da Lei 11.340/06. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

sentenciado no rol dos culpados (ofício ao SINIC – Departamento da Polícia 

Federal). Cumpra-se o disposto no artigo 106 da LEP, expedindo-se a guia 

de execução penal. 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). Diante da prolação de 

sentença nesta data, solicite-se a devolução da missiva expedida à fl. 69, 

independentemente de cumprimento. Publicada em audiência. Dispensado 

o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da CNGC. Saem as partes 

intimadas para os efeitos recursais. Intime-se o acusado por edital, nos 

termos do artigo 392, § 1.º, do CPP – prazo de 60 dias Cumpra-se”. Nada 

mais, após lido e achado conforme eu, Luiz Vinícius Iori, o digitei.Débora 

Roberta Pain Caldas Pedro da Silva Figueiredo Júnior Juíza de Direito 

Promotor de Justiça Sávio Ricardo Cantadori CopettiDefensor 

PúblicoVítima: Itamar Teresinha Barbieri de Carvalho

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, RITA DE CÁCIA 

FIGUEIREDO MEDEIROS, digitei.

Sinop, 08 de outubro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 262905 Nr: 5348-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE DE SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Ação Penal - Código Apolo 262905.

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada à fl. 39, inexistem quaisquer 

das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de novembro 

de 2018, às 14h45min, pois o acusado não preenche os requisitos 

previstos no artigo 89, da Lei 9.099/95, conforme consignado à fl. 29.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se o acusado.

Requisitem-se os policiais militares.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 16 de abril de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 329542 Nr: 9155-72.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT

 Certifico e dou fé que o Advogado JOÃO PERON, fica devidamente 

INTIMADO à apresentar nestes autos, resposta à acusção, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 339071 Nr: 15457-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GONÇALO CESAR DAS NEVES CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IPCD - Código Apolo 339071

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva manejado por 

Gonçalo Cesar das Neves Cunha, por intermédio de advogado, alegando, 

em síntese, possuir os requisitos para responder ao processo em 

liberdade, bem como estarem ausentes as circunstâncias autorizadoras 

da prisão cautelar.

O Ministério Público se manifestou, opinando pelo indeferimento do pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Compulsando os autos, não obstante os argumentos defensivos, 

inexistem elementos novos a autorizar o acolhimento do pleito, hábeis a 

modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado, 

prolatada às fls. 34/38 dos autos em apenso (Código Apolo 324265), por 

estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 

312 e 313, ambos do CPP.

No mais, o fato do acusado possuir atributos pessoais favoráveis não tem 

o condão de lhe conferir o direito à liberdade quando presentes as 

circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar, conforme pacífico 

entendimento dos Tribunais Superiores.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não 

ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado por 

Gonçalo Cesar das Neves Cunha.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o acusado, por intermédio de seu advogado.

Por fim, determino à Sra. Gestora que numere os autos quando da sua 

autuação, pois tal providência faz-se necessária para a indicação do 

número das folhas no momento da prolação da decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Sinop, 11 de outubro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 324265 Nr: 5809-16.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR A. PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.284 - MT

 Ação Penal - Código Apolo 324265

Vistos.

Em análise aos autos, verifico ser a resposta à acusação às fls. 57/73 

apócrifa, razão pela qual determino seja o advogado Walmir Antônio 

Pereira Machiaveli intimado para que, no prazo de 24 horas, regularize tal 

situação.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, haja vista tratar-se de feito com réu preso.

Sinop, 11 de outubro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 325558 Nr: 6692-60.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO CESAR DAS NEVES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR A. PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.284 - MT

 Ação Penal - Código Apolo 325558

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 62/78, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP, haja 

vista que as teses defensivas se confundem com o mérito da demanda e 

serão analisadas em momento oportuno.

Quanto à preliminar arguida pela defesa de inépcia da denúncia, não 

merece acolhida, uma vez que houve a descrição dos fatos, a 

comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria 

em relação ao acusado, bem como a existência de justa causa, 

preenchendo a exordial os requisitos previstos no artigo 41, do Código de 

Processo Penal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 

2018, às 16h15min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se e requisite-se o acusado, intimando-se os advogados.

Intimem-se a vítima e a testemunha, devendo constar no mandado que 

deverão trazer os seus documentos pessoais no dia da audiência acima 

aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 11 de outubro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 313496 Nr: 688-44.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR BENTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14.834/O - MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:MT - 16.233/O

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do senhor 

advogado José Carlos Moura (OAB/MT nº 16.233) e da senhora advogada 

Deiziane Padilha da Silva (OAB nº 14.834) para manifestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 228676 Nr: 4831-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DIOGO ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:

 Certifico por meio da presente a necessária intimação dos Drs. 

advogados Ismael dos Santos (OAB/MT nº 21.747), Alex Domingos Cotrim 

(OAB/MT) nº 22.819) e Ruan Silva Santos (OAB/MT nº23.332), para 

manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 282656 Nr: 17460-16.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Fabricio Almeida Ferraciolli (OAB/MT nº 18.563), para apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 285166 Nr: 19051-13.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA CANACHIRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Marcio Ronaldo de Deus da Silva , (OAB/MT nº 13.171 , para 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 124070 Nr: 3283-57.2010.811.0015
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 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DENICOLO - 

OAB:17713-MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação da Dra. advogada 

Fernanda Denicolo, (OAB/MT nº 17.713), para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 214209 Nr: 14345-55.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANIA BENEDIT SOUZA - 

OAB:16.224-MT, VANIA REGINA DE MORAES - OAB:MT/ 13.999

 Certifico por meio da presente a necessária intimação das Doutoras 

advogadas Vania Regina de Moraes (OAB/MT nº 13.999) e Ivania Benedit 

Souza (OAB/MT nº16.224) para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 172223 Nr: 7194-09.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Nilton Arruda Moreno (OAB/MT nº 5415), para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 179842 Nr: 642-91.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉCIO AGUERO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Certifico por meio da presente a necessária intimação dos Doutores 

advogados Antonio Ferreira Diniz (OAB/MT nº 16.355) e Paulinho Pererira 

dos Santos (OAB/MT n° 18.874) para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 159771 Nr: 7099-13.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALMIR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Reginaldo Monteiro de Oliveira, (OAB/MT nº 9.945), para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 183902 Nr: 4943-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Adriano Bulhões dos Santos (OAB/MT nº 8182) para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 108249 Nr: 594-74.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISAEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Daniel Moura Nogueira (OAB/MT nº 5465) para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 166426 Nr: 1236-42.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALVES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELI APOLINARIO DE AMORIM - 

OAB:21053/0

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. Advogado Eli 

Apolinário de Amorim (OAB/MT nº 21.053), para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 275886 Nr: 13644-26.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FELICIANO DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Fabricio Almeida Ferraciolli (OAB/MT nº 18.563) para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 242790 Nr: 13816-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Vinicius Alexandre de Melo e Rodrigues (OAB/MT nº 8027-A) para 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 336913 Nr: 14025-63.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDILEI LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FRAGA COSTA - 

OAB:12297-A/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Renato Fraga Costa (OAB/MT nº12.297) para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 289195 Nr: 1747-64.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:MT-7094-A

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dra. Advogada 
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Marcia Maria Pereira (OAB/MT nº7094) para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 90893 Nr: 8234-02.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Paulo Sergio Matias Patruni (OAB/MT nº 4.360-B) para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 170707 Nr: 5787-65.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DAMIÃO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Reginaldo Monteiro de Oliveira (OAB/MT nº 9.945) para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 224483 Nr: 2426-35.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON ANTONELLI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Névio Pegoraro (OAB/MT nº 6.904-B) para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 83399 Nr: 893-22.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Dener Felipe Felizardo e Silva(OAB/MT nº 2.167) para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 123630 Nr: 2842-76.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIO DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Antonio Diniz (OAB/MT nº 16.355) para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 305269 Nr: 11723-95.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JATHNIEL GAMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação da Dra. Advogada 

Ana Paula Moura (OAB/MT nº 21.118) para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 329240 Nr: 8955-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MARTINS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Certifico por meio da presente a necessária intimação da Dra. Advogada 

Eurides Parron Parron (OAB/MT nº 20.719) para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 130279 Nr: 9494-12.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA ANDRADE PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Fernando Alves dos 

Santos - OAB:11.434

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Antonio Fernando Alves dos Santos (OAB/MT nº 11.434) para 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 271085 Nr: 10490-97.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CHIBIAQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:Nº 21.747/O

 Certifico por meio da presente a necessária intimação dos Doutores 

advogados Ismael dos Santos (OAB/MT nº 21.747) e Alex Domigos Cotrim 

(OAB/ MT nº 22.819) para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 190106 Nr: 11552-80.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GUTH DE ANDRETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Vanderson Pauli (OAB/MT nº 13.534) para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 183939 Nr: 4987-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARMELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEOMAR GONÇALVES - 

OAB:15113/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Keomar Gonçalves (OAB/MT nº 15.113) para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 327953 Nr: 8125-02.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR CARVALHO ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SERGIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 22.154
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 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Rinaldo Sérgio dos Santos (OAB/MT nº 22.154) para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 233488 Nr: 7773-49.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATTIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Gérson Luís Werner (OAB/MT nº 6.298) para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 226945 Nr: 3863-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MAGALHÃES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 Certifico por meio da presente a necessária intimação da Dra. Advogada 

Cleusa Terezinha Haubert (OAB/MT nº 19.234) para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 257855 Nr: 2425-16.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR ELISIO POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo A. Segato - OAB:, 

Francisco Carrera - OAB:, WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Wilson Claudio da Silva (OAB/MT nº 11.316) para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 328809 Nr: 8753-88.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ROCHA MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Jadeir Cangussu Nogueira (OAB/MT nº 6.739) para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 151637 Nr: 97-89.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DA ROSA BORDILHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 Certifico por meio da presente a necessária intimação da Dra. Advogadoa 

Cleusa Teresinha Haubert (OAB/MT nº 19.234) para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 275719 Nr: 13540-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação da Dra. Advogada 

Ana Paula Moura (OAB/MT nº 21.118) para manifestar-se no prazo legal.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 337160 Nr: 14186-73.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEIDE AZANHA DE SOUZA, CLAUDINEI 

JOSE DOS SANTOS CEZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Diante disso, preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido formulado 

pelo Ministério Público em 26.9.2018 (fls. 97/99) e determino o 

“encaminhamento dos aparelhos celulares apreendidos (fl. 54) à Delegacia 

de Polícia Civil com a finalidade de que seja realizada, no prazo de 30 

(trinta) dias, perícia técnica visando a degravação de dados relacionados 

aos registros existentes nos referidos aparelhos, tais como: vídeos, 

ligações telefônicas, agenda e MENSAGENS, que tenham relação com o 

tráfico de entorpecentes (compra, venda, oferta de drogas, etc)” [sic, 

f.99v].Dando prosseguimento ao feito, em observância ao artigo 55 da Lei 

nº 11.343/2006, notifiquem-se os acusados para apresentar defesa 

prévia, por escrito, no prazo legal.Transcorrido o prazo, não havendo 

defesa, nomeio, desde logo, defensor público para apresentá-las, 

concedendo-lhe vista dos autos, pelo prazo legal (Art. 55, § 3º, Lei 

11.343/2006).Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público 

(f. 47).Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 337265 Nr: 14250-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA FERNANDES MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, JOÃO BATISTA SANTOS SOUZA - 

OAB:MT-22806/O

 Certifico, nesta data, que o endereço da Ré Gabriela Fernandes Marthins 

constante na presente precatória (f. 02) encontra-se incompleto, razão 

pela qual intimo os advogados constituídos nos autos para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe o endereço integral e atualizado da ré para ser 

intimada pessoalmente da audiência designada, mercê dos arts. 351 e 370 

do CPP.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216092 Nr: 15729-53.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BANDELOW DE LIMA, LUIZ DE 

OLIVEIRA BARROS, ANA CELIA COSTA, CARLOS EDUARDO DOS 

SANTOS, NATHALIA MILANDA NUNES, JUVENIL SOARES, WESLEY 

ANTUNES DE MILANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, Rg: 

6485980-1, Filiação: Neusa Caetano dos Santos, data de nascimento: 

07/11/1979, brasileiro(a), natural de Maringá-PR, solteiro(a), serviços 
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gerais, pedreiro e atualmente em local incerto e não sabido WESLEY 

ANTUNES DE MILANDA, Cpf: 03550241100, Rg: 17343992, Filiação: Sonia 

Aparecida Antunes e Marcos Rogerio de Milanda, data de nascimento: 

28/02/1989, brasileiro(a), natural de Araçoiaba-SP, solteiro(a), marmoreiro. 

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: 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 Ana Célia Costa (cópia do RG às fls. 95/96), 

Danilo Bandelow de Lima (cópia da CNH à fl. 16), Nathalia Milanda Nunes 

(cópia do RG à fl. 44/44-verso) e Carlos Eduardo Santos, Juvenil Soares e 

Luiz de Oliveira Barros, qualificado nos autos, como incursos nas penas 

do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 

349-A c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, bem como em desfavor de 

Wesley Antunes de Miranda (cópia do RG às fls. 109/110), como incurso 

nas penas do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 

11.343/06, artigo 307, do Código Penal e artigo 349-A c/c artigo 14, inciso 

II, ambos do Código Penal, combinados com o artigo 29, caput, do Código 

Penal. Encaminhe-se o presente inquérito policial ao cartório distribuidor, a 

fim de ser convertido em ação penal. Citem-se os acusados para 

oferecerem resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

(CPP, artigo 396), momento em que poderão arguir preliminares e alegarem 

o que interessar às suas defesas, oferecerem documentos e 

justificações, inclusive especificarem as provas pretendidas e arrolarem 

testemunhas (CPP, Artigo 396-A), devendo ser intimado, ainda, o 

advogado constituído pelo acusado Danilo (procuração à fl. 82).

Despacho: Inquérito Policial - Código Apolo 216092Indiciados: Ana Célia 

Costa, Carlos Eduardo Santos, Danilo Bandelow de Lima, Juvenil Soares, 

Luiz de Oliveira Barros, Nathalia Milanda Nunes e Wesley Antunes de 

Miranda.Vistos em correiçãoDe proêmio, consigno a adoção do rito comum 

ordinário, haja vista a apuração nestes autos de crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes e crimes conexos.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 Ana Célia Costa (cópia do RG às fls. 

95/96), Danilo Bandelow de Lima (cópia da CNH à fl. 16), Nathalia Milanda 

Nunes (cópia do RG à fl. 44/44-verso) e Carlos Eduardo Santos, Juvenil 

Soares e Luiz de Oliveira Barros, qualificado nos autos, como incursos 

nas penas do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 

11.343/06 e artigo 349-A c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, bem 

como em desfavor de Wesley Antunes de Miranda (cópia do RG às fls. 

109/110), como incurso nas penas do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso 

III, ambos da Lei 11.343/06, artigo 307, do Código Penal e artigo 349-A c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, combinados com o artigo 29, 

caput, do Código Penal.Encaminhe-se o presente inquérito policial ao 

cartório distribuidor, a fim de ser convertido em ação penal.Citem-se os 

acusados para oferecerem resposta à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias (CPP, artigo 396), momento em que poderão arguir 

preliminares e alegarem o que interessar às suas defesas, oferecerem 

documentos e justificações, inclusive especificarem as provas 

pretendidas e arrolarem testemunhas (CPP, Artigo 396-A), devendo ser 

intimado, ainda, o advogado constituído pelo acusado Danilo (procuração à 

fl. 82).Diante do disposto no artigo 1373, §3º da CNGC/MT, determino que 

o senhor Oficial de Justiça indague aos acusados se pretendem constituir 

advogado ou que lhes seja nomeado um defensor público ou dativo, 

fazendo-se necessário constar na certidão esta informação.Em não 

sendo ofertadas as defesas por advogados constituídos, ou havendo a 

informação acima citada, no sentido de que os acusados não tenham 

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).Com relação ao entorpecente apreendido à 

fl. 05, proceda-se nos termos do artigo 50 e seus parágrafos da Lei n. 

11.343/2006, oficiando-se à autoridade policial para destruição, devendo 

esta reservar amostra necessária para eventual realização de laudo 

complementar.Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Sinop/MT, 24 de maio 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, LUANNA ANDRESSA 

SILVA, digitei.

Sinop, 10 de outubro de 2018

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 333072 Nr: 11480-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DOUGLAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Recebo, apenas no efeito devolutivo, o recurso de Agravo em Execução, 

interposto pelo Ministério Público em 27.7.2018 (f. 02), pois tempestivo, 

conforme certificado em 31.7.2018 (f. 03).

Em prosseguimento, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública para, no prazo de 02 (dois) dias, apresentarem as 

razões e as contrarrazões recursais, nos termos do artigo 588 do CPP.

Após, conclusos.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 330522 Nr: 9734-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN JUNIOR DO REGO JORDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATHAN ANTUNES 

PAULUK - OAB:20.766-MT

 Não havendo arguição de exceções ou preliminares e preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do CPP, recebo a denúncia, dando o denunciado 

Jhonatan Junior do Rego Jordani como incurso no artigo 33, "caput" c.c. 

40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para 

18.10.2018 (quinta-feira), às 14:45 horas.

Intime-se o Ministério Público, o réu, pessoalmente e na pessoa do seu 

advogado, e as testemunhas, observando-se o disposto nos artigos 221, 

§ 2º, 351, e 370, §§ 1º e 4º, todos do CPP.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316785 Nr: 778-15.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY APARECIDA ALMEIDA DE MORAES, 

EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Kelly Aparecida 

Almeida de Moraes e Edson Aparecido dos Santos Moreira, em 06.02.2018 

(fls. 04/05), como incursos nos artigos 33, caput, c.c. 40, VI, ambos da Lei 

nº 11.343/2006, em razão da prática dos fatos delituosos narrados nos 

seguintes termos:

“(...) consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de 

dezembro de 2017, aproximadamente às 09h00min, em via pública nas 

proximidades do terminal rodoviário, nesta cidade de Sinop/MT, os 

denunciados KELLY APARECIDA ALMEIDA DE MORAES e EDSON 
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APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA, deliberadamente, adquiriram, 

transportaram e, naquele momento, traziam consigo, com ânimo de tráfico, 

01 (um) tablete de substância análoga à cocaína, com massa líquida de 

1.089g (um quilograma e oitenta e nove gramas), sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de 

constatação de drogas (fl. 61/63) e termo de apreensão (fl. 20/21).

Outrossim, consta que nas mesmas circunstâncias supracitadas os 

implicados KELLY APARECIDA ALMEIDA DE MORAES E EDSON 

APARECIDO SANTOS MOREIRA, com vontade livre e consciente do 

caráter ilícito de sua conduta, corrompeu a adolescente Luanna Vitória 

Andrade da Silva, menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando a 

infração penal supracitada.

Consta dos autos que, na data e hora acima declinado, visando averiguar 

veracidade de fatos narrados na informação 368/2017-UIP/SIC/MT, 

policiais federais realizavam diligências no terminal rodoviário e 

adjacências, posto que, pelo seu teor, a pessoa de KELLY, deslocando-se 

da cidade de Pontes e Lacerda/MT, chegaria nesta localidade 

transportando drogas para EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA.

Infere-se que, tendo identificado a implicada KELLY, a equipe policial 

acompanhou seu desembarque, tendo esta, logo em seguida, entrado em 

um veículo marca/modelo VW Gol, cor branca, oportunidade em que foi 

realizada a abordagem policial.

Ressai dos autos que no veículo, além de KELLY, estavam as pessoas do 

acusado EDSON e a adolescente Luanna Vitória Andrade da Silva e, 

efetuada revista nos passageiros, a equipe policial localizou, preso ao 

corpo de KELLY 01 (um) tablete de substância análoga à cocaína, com 

massa líquida de 1.089g (um quilo e oitenta e nove gramas) e 01 (um) 

tablete de pasta base de cocaína com massa líquida de 1.060 (um 

quilograma e sessenta gramas), razão pela qual foram encaminhados à 

Delegacia de Polícia.

Consta dos autos que os entorpecentes fora adquiridos por EDSON na 

cidade de Pontes e Lacerda/MT, tendo este contratado Kelly para 

transportá-lo até esta localidade” [sic]- g.n.

Os réus foram presos em flagrante delito em 21.12.2017 (f. 07), sendo as 

prisões homologadas e convertidas em preventiva na audiência de 

custódia realizada em 21.12.2017 (fls. 41/48), em cumprimento à 

Resolução nº 213/2015 do CNJ.

Após a conclusão das investigações, o Ministério Público Estadual 

ofereceu denúncia em 06.02.2018 (fls. 04/05); recebida em 06.02.2018 (f. 

114), adotando-se o procedimento comum ordinário para o processamento 

da ação penal pública.

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação em 19.02.2018 (fls. 

125), sendo que não arguiram quaisquer preliminares.

Em 04.4.2018 (f. 136), em conformidade com a Resolução n° 15/2017-TP, 

os autos foram remetidos a este Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de 

Sinop/MT.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 11.4.2018 (f. 137), foi 

inquirida a testemunha PF Renato Ferreira Lopes, cujo conteúdo do 

depoimento foi gravado em mídia digital juntada à f. 140, oportunidade em 

que as partes desistiram da inquirição da testemunha PF Raphael 

Guimarães de Oliveira, tendo o Ministério Público pugnado pela 

substituição da testemunha ausente Luana Vitória, pelo PF Josias de 

Azevedo.

A testemunha foi inquirida em 21.5.2018 (fls. 170/171), ocasião em que foi 

interrogado o acusado Edson Aparecido dos Santos, cujo conteúdo dos 

depoimentos foi gravado em mídia digital juntada à f. 173.

Por fim, na audiência realizada em 12.6.2018 (fls. 195/196), foi interrogada 

a acusada Kelly Aparecida Almeida de Morais, cujo conteúdo do 

depoimento foi gravado em mídia digital juntada à f. 196.

O laudo definitivo das substâncias entorpecente foi elaborado em 

15.02.2018 e devidamente juntado aos autos às fls. 180/186. O Ministério 

Público apresentou alegações finais, por memoriais, em 10.7.2018 (fls. 

199/206), pugnando pela procedência parcial da ação penal para 

condenar os réus Kelly Aparecida Almeida de Moraes e Edson Aparecido 

dos Santos Moreira como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006, desconsiderando-se a causa de aumento de pena prevista 

no art. 40, VI, da Lei de drogas.

A defesa dos réus, por sua vez, apresentou alegações finais, por 

memoriais, em 12.7.2018 (fls. 207/2012), requerendo, no caso de 

condenação da ré Kelly Aparecida Almeida de Moraes, a aplicação da 

pena no mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto ou, 

subsidiariamente, semiaberto. Em relação ao acusado Edson Aparecido 

dos Santos Moreira, a defesa pugnou pela absolvição nos termos do art. 

386, VII, do CPP e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal.

É a síntese necessária. Decido.

Conforme relatado, cuida-se de Ação Penal Pública proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Kelly 

Aparecida Almeida de Moraes e Edson Aparecido dos Santos Moreira, em 

razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. 40, 

VI, da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que os réus foram presos em flagrante delito aos 

21.12.2017 (f. 07), após investigação desenvolvida pela Polícia Federal, 

que apontavam que Kelly realizaria o transporte de drogas de Pontes e 

Lacerda/MT para Sinop/MT e desembarcaria na rodoviária de Sinop/MT por 

volta das 08:40 Horas, o que de fato se concretizou.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou comprovada 

pelo laudo preliminar de constatação elaborado em 21.12.2017 (fls. 66/68) 

e pelo laudo definitivo elaborado em 15.02.2018 (fls. 180/186), sendo 

incontroversa a apreensão de 2.149 Kg (dois quilos, cento e quarenta e 

nove gramas) de substância entorpecente denominada cocaína (pasta 

base e cloridrato).

Com relação à autoria delitiva, não restaram dúvidas acerca da subsunção 

das condutas dos acusados ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 

nº 11.343/2006.

O relatório final do inquérito policial n° 198/2017 – DPF/SIC/MT, subscrito 

pela autoridade policial Gabriel Costa de Jesus em 18.01.2018 (fls. 91/97), 

apontou que os réus Kelly e Edson se comunicavam constantemente por 

meio de ligações telefônicas e aplicativo Whatsapp. Inclusive, dias antes 

do fato, essa comunicação se intensificou, chegando a 13 (treze) ligações 

durante o lapso de 06 (seis) dias consecutivos, sendo que da “análise dos 

dados armazenados nos celulares dos presos indica a existência de 

vários contatos prévios entre eles e que EDSON chegou até a pesquisar 

na internet a linha de transporte rodoviário entre Pontes e Lacerda/MT e 

Sinop/MT” [sic].

Não obstante a negativa de autoria apresentada pelo réu Edson, 

confrontando os depoimentos prestados por ambos os acusados, perante 

a autoridade policial e em Juízo, verificam-se diversas contradições. 

Quando ouvida na delegacia, a ré Kelly confessou a autoria delitiva 

alegando “ter sido contratada por uma pessoa em Pontes e Lacerda/MT 

para trazer 2Kg de drogas para Sinop/MT; Que trouxe um quilo de pó outro 

de base; Que não conhece o contratante do transporte, nem sabe dizer 

quem seria o destinatário; Que receberia cerca de R$ 1.500,00 para fazer 

o serviço”(sic). Entretanto, afirmou que o réu Edson não teria qualquer 

relação com a droga, apenas estava lhe dando carona.

 Em Juízo, a ré Kelly ratificou seu depoimento policial e disse que 

entregaria os 2 Kg de droga para um rapaz chamado Silvio, apelido 

“ratinho”, e que não o conhecia. Relatou, também, que trazia o 

entorpecente colado com fita junto ao seu corpo e que receberia pelo 

transporte dessa substância R$ 2.000,00 (dois mil reais). Segundo ela, ao 

sair do ônibus entrou imediatamente no veículo pertencente a Edson e que, 

em princípio, iriam para a casa dele esperar a ligação de Silvio, entretanto, 

os policiais lhe abordaram antes que pudessem iniciar o trajeto 

[depoimento ré Kelly, mídia digital, f. 196].

Perante a autoridade policial, o réu Edson Aparecido dos Santos Moreira 

negou a autoria delitiva, afirmando que Kelly teria lhe telefonado 

“solicitando que o interrogado a buscasse na rodoviária; Que não sabe 

dizer para onde levaria Kelly; Que, por volta das 09:00h, estacionou na 

rodoviária de Sinop/MT, Kelly entrou no carro dele, e instantes depois 

foram abordados por equipe da Polícia Federal; Que foram encontrados 

tabletes de drogas com Kelly, porém o interrogado não tem nenhuma 

relação com o fato” [sic, f. 20].

 Em Juízo, contraditoriamente ao que disse a acusada Kelly, o réu Edson 

afirmou que já a conhecia pessoalmente, inclusive disse já ter visto ela na 

cidade com a pessoa denominada “Silvio”, mesma pessoa que lhe pediu 

para buscá-la na rodoviária. Quando indagado acerca dos 13 (treze) 

telefonemas realizados do seu terminal telefônico para o da ré Kelly, 

limitou-se a afirmar que o teor dessas ligações era tão somente “para 

combinar” de buscá-la na rodoviária, negando que tivesse qualquer 

relação com o entorpecente apreendido [depoimento réu Edson, mídia 

digital, f. 173].

Não obstante a ré Kelly tentar desresponsabilizar o acusado Edson da 

participação neste transporte de entorpecentes, restou evidente que eles 

se conheciam e estavam associados para transportarem essa droga 

apreendida (2 Kg de cocaína) da região de fronteira com a Bolívia para a 
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cidade de Sinop/MT, embora não tenham sido denunciados por associação 

para o tráfico.

Em Juízo, a testemunha PF Josias de Azevedo, descreveu 

pormenorizadamente como se deu a prisão dos acusados e a apreensão 

de entorpecentes. Relatou, também, que recebeu informações do setor de 

inteligência da PF - com as características dos acusados e, em diligência, 

conseguiu abordá-los quando traziam o entorpecente apreendido. 

Vejamos:

“(...) Testemunha Josias: a gente tinha recebido mais cedo as diligências 

da delegacia e a senhora Kelly estava trazendo droga. Chegou ali na 

rodoviária entre 08 a 09:00 horas da manha. E a gente ficou lá fazendo a 

vigilância. E a pessoa com as característica da Kelly desceu do ônibus. E 

quando a gente abordou ela já estava no veículo. Até a gente chegar nela, 

ela já estava no veículo do Edson. Ela chegou a gente abordou, de fato 

estava com droga.

 Promotor: Ele já estava aguardando ela lá?

 Testemunha Josias: Já, estava aguardando ela lá.

Promotor: Ela tinha entrado dentro do veículo?

Testemunha Josias: Sim, a gente chegou abordando ela estava dentro do 

veículo.

Promotor: Eu tive acesso no relatório aqui, de inteligência, que aponta que 

ela teria conversado com ele via Whatsapp, inclusive ele tinha passado o 

endereço da residência dele pelo Whatsapp, Bairro Violetas e também 

existe outro laudo aqui que confirmou também in loco. Você chegou a ter 

acesso a estas informações?

Testemunha Josias: Relatório de inteligência de conversas do Whatsapp 

eu não vi.

Promotor: Aí com a abordagem, onde que encontraram essa droga?

Testemunha Josias: A droga estava presa ao corpo da Kelly. Enrolado 

com fita.

Promotor: E a Luanna estava onde?

Testemunha Josias: A Luanna estava dentro do carro com o Edson.

(...)

Promotor: Já tinha mais o menos uma descrição dela?

Testemunha Josias: Sim. Existia já a descrição dela. Já sabia que o nome 

dela era Kelly. Ela tem uma característica bem peculiar. Relativamente fácil 

de identificar ela.

(...)

Promotor: Aí com a abordagem, o que disseram todos?

Testemunha Josias: Que não sabia o que estava acontecendo. Eu não 

lembro o que cada um disse.

Promotor: A revista foi feita ali no local para encontrar a droga? Foram até 

a delegacia?

Testemunha Josias: Sim. A gente fez uma geral, pegou a droga. Agora 

revista, revista para ver se tinha droga foi feito na delegacia. Uma policial 

feminina, como a gente constatou volume nela. Que seria a droga. (...) 

encaminhamos para a delegacia e lá uma policial feminina fez a revista 

minuciosa e constatou que realmente era droga.

 Promotor: Lembra dela ter dito alguma coisa sobre essa droga?

Testemunha Josias: De falar que era droga abertamente só na delegacia.

Promotor: O Edson você lembra o que ele disse?

Testemunha Josias: Não.

(...)

Defesa: Josias. Em relação à Luanna. Qual que foi a participação da 

Luanna ali?

Testemunha Josias: A Luanna quando a gente abordou estava dentro do 

carro junto com o Edson. Foi encaminhada junto para delegacia. E lá foi 

apresentada para o delegado responsável

 Defesa: Com ela foi encontrada alguma substância?

Testemunha Josias: Com a Luanna não.

Defesa: A Kelly informou para quem ela entregaria? Para onde iria a 

droga?

Testemunha Josias: Seria para o Edson.

Defesa: Ela falou isso?

Testemunha Josias: Falar para mim não.

Defesa: E como que você sabia que era para o Edson?

Testemunha Josias: Já tinha informação da inteligência que a Kelly iria 

trazer droga, ela viria de Pontes, e essa droga seria para EDINHO. esse 

Edson. E um Gol Branco. Agente Não sabia que se o Edson iria pegar a 

Kelly. Se ela iria de Moto-táxi, Qual seria o meio de locomoção dela. 

Quando a gente entrou na rodoviária a agente aguardou. Logo depois, um 

gol branco chegou na rodoviária, não ficou estacionado normal, ficou no 

meio dali os passa os carros. Já chamou também atenção um carro com 

as características que foram passadas em local diferente dos carros. E aí 

quando ela desceu e entrou no carro. Aí fechou tudo” [depoimento 

testemunha Josias de Azevedo Maia Neto, mídia digital, f. 173].

A testemunha PF Renato Ferreira de Moraes, por sua vez, quando 

indagada em Juízo, embora não soubesse qual a participação do réu 

Edson no crime de tráfico de drogas, vez que ele foi o responsável 

apenas pela abordagem dos acusados, afirmou que era o réu Edson quem 

conduzia o veículo no momento da prisão em flagrante. Vejamos:

 “(...) Fomos acionados na parte da manhã, porque haveria uma pessoa 

né, que estaria na rodoviária com droga né. E aí nós tínhamos a 

informação de que seria a Kelly, tínhamos fotos dela, e fomos fazer 

vigilância na rodoviária. Se não me engado foi a primeira a desembarcar 

do ônibus. Eu avistei, acompanhei, e assim que ela entrou no veículo Gol, 

um veículo branco, nós abordamos e levamos para a delegacia. Chegando 

lá, foi solicitado um policial feminina para fazer a revista, e achou a 

quantidade de droga. Se não me engano era 02 (dois) quilos.” [depoimento 

PF Renato Ferreira de Moraes, mídia digital, f. 140].

Destarte, as provas produzidas tanto durante o inquérito policial quanto em 

Juízo, demonstram, inequivocamente que os réus incorreram no delito de 

tráfico de drogas. Não obstante o réu Edson negar a autoria delitiva, o 

relatório de inquérito policial apontou que ele participou de toda logística 

para trazer esses 2Kg de droga da região fronteiriça de Pontes e 

Lacerda/MT para Sinop/MT, inclusive a equipe de inteligência da polícia 

federal o monitorou por vários dias até sua efetiva prisão em flagrante.

Com relação à causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 

11.343/2006, embora conste na denúncia que os réus corromperam a 

menor Luanna Vitória Andrade da Silva, e com ela praticaram a infração 

penal, no caso, considerando apenas o fato de que ela estava junto com 

os acusados no momento da prisão, de per si, não demonstra, 

indubitavelmente, a ocorrência desse crime.

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno 

Kelly Aparecida Almeida de Moraes e Edson Aparecido dos Santos 

Moreira como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006.

 Passo a dosimetria da pena da ré Kelly Aparecida Almeida de Moraes

 Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, excede ao dolo 

normal para o tipo, porquanto a ré, que reside em Pontes e Lacerda/MT (f. 

15), deslocou-se até Sinop/MT para trazer a droga. Não registra 

antecedentes criminais. No que diz respeito à conduta social e à 

personalidade, não há nada a ser valorado. Quanto às circunstâncias do 

crime, revelam-se desfavoráveis à sentenciada, considerando a natureza 

(pasta base e cloridrato de cocaína) e quantidade (2.149 Kg) da 

substância apreendida, circunstância suficiente para justificar a fixação 

da pena base acima do mínimo legal, mercê do artigo 42 da Lei nº 

11.343/2006 e conforme entendimento do STJ . Com relação ao 

comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo 

de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram 

resultado desfavorável à ré, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto 

é, em 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multas.

Na segunda fase, verifica-se a atenuante da confissão prevista no art. 65, 

III, “d”, do CP, ausentes quaisquer causas agravantes, razão pela qual 

reduzo a pena em 06 (seis) meses, alcançando a reprimenda de 06 (seis) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, 

a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de outras 

circunstâncias que justifiquem a sua redução ou exasperação.

Cabe ressaltar que, embora não registre antecedentes criminais, a 

sentenciada não preenche os requisitos legais para o reconhecimento da 

causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois 

restou demonstrado nos autos que ela se dedica às atividades criminosas 

de transporte de drogas e não comprovou o exercício de qualquer 

atividade lícita.

Conforme já ressaltado, a ré reside em Pontes e Lacerda/MT e veio à 

Sinop/MT especificamente para trazer a droga apreendida, demonstrando 

indubitavelmente sua dedicação exclusiva à atividade ilícita.

Com relação ao regime de cumprimento da pena, considerando o quantum 

de pena fixado (06 anos e 06 meses), nada obsta que a ré inicie o 

cumprimento em regime menos rigoroso que o fechado, sobretudo 

considerando que ela já está presa desde 21.12.2017. Assim, o regime de 

cumprimento da pena para a ré Kelly Aparecida Almeida de Moraes, deve 
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ser o inicial semiaberto.

No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, considerando o 

quantum de pena e o regime de cumprimento fixado, revogo a prisão 

preventiva e concedo à condenada o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura e liberte-se Kelly Aparecida Almeida de 

Moraes, se por outro motivo não deva permanecer presa.

Passo a dosimetria da pena do réu Edson Aparecido dos Santos Moreira.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, no tocante à 

culpabilidade, verifica-se que o réu agiu com dolo que evidentemente 

ultrapassa os limites da norma penal, porquanto, segundo restou 

demonstrado, ele seria o proprietário da droga trazida por Kelly e teria 

encomendado o transporte. Com relação aos antecedentes, o réu 

responde a outras 02 (duas) Ações Penais, ambas em trâmite pelo Juízo 

da Vara Única da comarca de Tapurah/MT, a primeira, (Cód. 44562), pela 

prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. art. 40, III e IV, 

da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-b do ECA, e a segunda (Cód. 49584), 

pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006. Responde, ainda, a uma Ação Penal Pública por tentativa de 

furto qualificado (Cód. 269963), na qual foi absolvido por insuficiência de 

provas, em trâmite pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Sinop/MT. 

Todavia, mercê da Súmula 444 do STJ, tais circunstâncias não serão 

levadas em consideração para elevar a pena base. No que diz respeito à 

conduta social e à personalidade, demonstra ser pessoa propensa à 

prática de crimes, não comprovando o exercício de atividade lícita. Quanto 

às circunstâncias e consequências do crime, relevam-se desfavoráveis 

ao acusado, considerando a natureza (pasta base e cloridrato de 

cocaína) e quantidade (2.149 Kg) da substância apreendida, circunstância 

suficiente para justificar a fixação da pena base acima do mínimo legal, 

mercê do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e conforme entendimento do STJ 

. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma 

de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da 

subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram 

um resultado desfavorável ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, 

isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase, não se verificam quaisquer circunstâncias atenuantes 

e/ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena em 07 (sete) anos de 

reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na terceira fase, não estão presentes quaisquer causas de aumento e 

diminuição de pena. Ressalta-se, por oportuno, que o réu não preenche os 

requisitos legais para o reconhecimento da causa de diminuição prevista 

no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto as provas dos autos 

indicam que se dedica às atividades criminosas, respondendo já a outras 

02 (duas) ações penais por tráfico de drogas e, nos presentes autos, 

conforme relatório elaborado pela inteligência da polícia federal (fls. 

91/97), ficou evidenciado sua participação no transporte da droga, 

devendo a pena, portanto, consolidar-se em 07 (sete) anos de reclusão e 

510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Com relação ao regime de cumprimento da pena, embora a pena cominada 

seja inferior a 08 (oito) anos, a fixação do regime inicial deverá observar 

os critérios previstos nos artigos 59 do CP e 42 da Lei nº 11.343/2006, 

mercê do artigo 33, § 3º, do Código Penal Brasileiro. Nesse tocante, 

ressalta-se que o acusado foi preso em flagrante quando trazia grande 

quantidade de cocaína (2 Kg), substância altamente perniciosa, 

revelando-se in casu a maior afetação ao bem jurídico.

 Destaca-se, ainda, que o réu responde a outras 02 (duas) Ações Penais 

pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes, 

justificando-se, no caso, a imposição de regime inicial mais gravoso. Com 

estas razões e fundamentos, mesmo considerando o tempo de prisão 

provisória (art. 387, § 1º, do CPP), o regime de cumprimento da pena para 

o réu Edson Aparecido dos Santos Moreira, deve ser o inicial fechado.

No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, considerando 

que o réu permaneceu preso preventivamente durante toda instrução 

processual, estando, ainda, presentes os requisitos da prisão cautelar, 

consubstanciados na existência de materialidade e autoria delitiva, 

comprovadas após cognição exauriente e evidenciada a necessidade da 

custódia cautelar como garantia da ordem pública, devido às 

circunstâncias do crime, bem como o fato de responder a outros 

processos criminais pelo crime de tráfico de entorpecente (Códs. 44562 e 

49584), em trâmite pelo Juízo da Vara Única da comarca de Tapurah/MT, 

não concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade, mantendo-o, 

portanto, segregado.

Em disposições finais, considerando que o condenado Edson Aparecido 

dos Santos Moreira permanecerá preso, expeça-se a guia de recolhimento 

provisória, nos termos do artigo 1.566 da CNGCGJ/MT.

Transitada em julgado a presente sentença, lancem-se os nomes dos 

sentenciados no rol dos culpados (ofício ao SINIC – Departamento da 

Polícia Federal) e expeça-se a guia de execução penal definitiva.

Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na forma de costume e 

informe, por meio do Sistema INFODIP, o Tribunal Regional Eleitoral/Mato 

Grosso (CF, art. 15, III).

Destruam-se as amostras de entorpecentes reservadas para contraprova 

descritas no auto de apreensão (f. 102), procedendo-se nos termos do 

artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1.499 da CNGCGJ/MT, oficiando-se à 

autoridade policial para tanto.

 Com relação ao veículo apreendido (VW Gol, cor branca, placa JIZ 2665) 

e os celulares (IMEI 356957081519986; 356958081519984; 

351667083003336 e 351667083003351), constata-se ser hipótese de 

perdimento, porquanto estavam sendo utilizados para o tráfico de 

entorpecentes, não tendo os réus comprovado origem lícita, razão pela 

qual, com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/2006, declaro o 

perdimento do veículo e dos aparelhos celulares descritos às fls. 102/105, 

devendo o veículo, após o trânsito em julgado da sentença, ser revertido 

ao Fundo Estadual sobre Drogas de Mato Grosso (FUNESD/MT), mercê do 

art. 2º da Lei nº 10.057/2014. Em relação aos aparelhos celulares, 

determino sejam doados para o Conselho da comunidade de Sinop/MT, 

CNPJ 09.373.949/0001-01.

Comunique-se à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

(SEJUDH) acerca do veículo cujo perdimento foi decretado em favor da 

União.

Nos termos do item 7.15.21 da CNGC/MT, comunique-se à Direção da 

Unidade Prisional onde os réus se encontram segregados, bem como, nos 

termos do Provimento nº 04/2009/CGJ, no mesmo ato de intimação da 

sentença, entreguem-se aos sentenciados, cópia da “Cartilha do 

Apenado”, sob recibo.

Remetam-se as informações solicitadas em 24.9.2018 (fls. 220/226) pelo 

Desembargador Luiz Ferreira da Silva, relator do HC 

nº1010990-26.2018.8.11.0000.

Em observância ao artigo 804 do CPP, condeno os réus ao pagamento das 

custas processuais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 338847 Nr: 15308-24.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTÓRIA MARIA DE ALMEIDA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677

 Em observância ao artigo 588, "caput", do CPP, acerca do Recurso 

interposto pelo advogado Audiney Rodrigues Fernandes em 10.10.2018 

(fls. 158/167), dê-se vista ao Ministério Público.

No mais, certifique-se o cumprimento integral da decisão proferida em 

28.9.2018 (fls. 141/142).

Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 186467 Nr: 7648-52.2013.811.0015

 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: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS, PDDCED, SREDL-E, RF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CÉSAR PADOVAN 

(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860 /MT, LUCIANA BARBOSA GARCIA - 
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DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 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) para que, juntamente com seu constituinte, compareça à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29 de novembro, 

às 15h20min, na sala de audiências da Vara Especializada da Infância e 

Juventude desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 198957 Nr: 1783-14.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CÉSAR PADOVAN 

(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELY MARENGONI 

(ASSESSORA JURÍDICA MUNICIPAL) - OAB:14.585-MT

 DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do NCPC, 

inexistente ilegalidade ou inconstitucionalidade nos atos normativos 

impugnados, julgo improcedentes o pedidos.O Ministério Público está 

isento do pagamento das verbas sucumbenciais (Lei n. 7.347/85, art. 

18).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.Sinop/MT, 10 de outubro de 2018.JACOB SAUER,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 162833 Nr: 10659-60.2011.811.0015

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDSJ, MDSJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) da parte autora 

para que fique ciente do teor do dispositivo da sentença adiante transcrito: 

Ante o exposto, com vistas a assegurar os interesses da menor, e em 

suprimento da vontade do genitor ausente, fica a genitora M. C. S. J. 

autorizada a viajar para o exterior em companhia da filha M. S. J. L. ou a 

autorizar que esta última viaje desacompanhada ou em companhia de 

terceiros, independentemente da autorização/concordância do genitor B. 

M. L. Esta autorização se aplica também para a hipótese do art. 13 da 

Resolução n. 131/2011/CNJ, e terá validade até o implemento da 

maioridade pela criança M. S. J. L. Isento de custas (ECA, art. 141, §2º). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sinop/MT, 05 de outubro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 185401 Nr: 6532-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBDSN, MABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMO-DDEENDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PAULO VARGAS - 

OAB:OAB/MT 15.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) da parte autora 

para que fique ciente do teor do dispositivo da sentença adiante transcrito: 

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, ilegítima a autoridade apontada como 

coatora e ausente interesse processual, deixo de apreciar o mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do NCPC.

Revogo a medida liminar deferida. Isento de custas (art. 10, II, da 

Constituição Estadual) e honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sinop/MT, 05 de outubro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 209/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que o Gestora Judiciária MONICA APARECIDA ZANGROSSI, 

matrícula n.º 1145, da 3ª Vara Criminal usufruirá férias de 15 a 

24.10.2018, referente ao exercício de 2018.

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR a servidora ADRIANA RUZZANTE GAGLIARDI, 

Analista Judiciário, matrícula n.º 23768, para responder pelo cargo de 

Gestora Judiciária, de 15 a 24.10.2018, em razão de usufruto de férias do 

exercício de 2018 da titular MONICA APARECIDA ZANGROSSI , matrícula 

n.º 1145.

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 10 de setembro de 2018.

JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 453601 Nr: 13478-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE CAMPOS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL PRAZO: 30 DIAS

 PROCESSO N.º 13478-33.2016.8.11.0002 Código 453601

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS DMINISTRATIVOS

REQUERENTE: Antônia de Campos Maciel – Tabeliã Registradora do 1º 

Ofício de Várzea Grande-MT.

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: Srs. JOÃO BATISTA DOS SANTOS, para manifestar acerca 

da regularidade da aquisição do imóvel matriculado sob nº. 104.273-SRI 

VÁRZEA GRANDE, WAND CARLOS MARTINS BARBOSA e LUIZ 

FRANCISCO DA SILVA e JUSTINA MARIA DA SILVA, para manifestarem 

acerca da regularidade da transação imobiliária objeto da matrícula nº. 

104.621 - SRI de Várzea Grande, bem como apresentar as justificativas 

em relação ao documentos fiscais apresentados na ocasião da lavratura 

das escritura e registros, nos termos da r. decisão do Juiz de Direito 

Diretor do Foro, Dr. Jones Gattass Dias, conforme transcrito abaixo.

DECISÃO/DESPACHO: Despacho do Juiz de Direito Diretor do Foro: 

“Vistos. DETERMINO a expedição de novos mandados de intimação dos 

Srs. João Batista dos Santos e Wand Carlos Martins Barbosa para 

cumprimento do primeiro parágrafo da decisão de fl. 70, considerando o 

teor das certidões retro (fls. 74 e 76) e a existência de outros endereços 

obtidos por intermédio do acesso ao Sistema CEI (documentos anexos). 

Em seguida, sendo negativa as diligências supra, DETERMINO a intimação 

dos Srs. João Batista dos Santos, Wand Carlos Martins Barbosa e Luiz 

Francisco da Silva por Edital. Após, decorrido o prazo sem manifestação, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 28 de 

agosto de 2018. Juiz LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Diretor do Foro em 

substituição legal. 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, 

_____________Deozita Benedita e Souza Campos, Técnico Judiciário, 

digitei. Várzea Grande - MT, 10 de outubro de 2018.
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Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006027-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. S. (AUTOR(A))

E. S. G. (ADVOGADO(A))

L. A. A. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

W. J. D. S. A. (REPRESENTADO)

 

Vistos. Trata-se de execução de alimentos onde o exequente pretende a 

prisão do executado, cujo título executivo judicial deriva do processo de 

conhecimento que tramitou pela 3ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca (id. 14188279). Insta salientar que a definição da competência 

para o processo e julgamento dos pedidos de cumprimento de sentença, 

deve pautar-se pelo melhor interesse do alimentando, ainda mais com as 

alterações introduzidas pelo novo CPC. Exatamente por isso, que a ação 

deverá tramitar nos mesmo autos em que tenha sido proferida a sentença, 

lição do artigo 531, §2º, do CPC. Desta feita, nos termos do artigo 516, 

inciso II, do CPC e artigo 531, §2º do CPC, DECLARO a incompetência 

deste Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande para o processo e julgamento do presente feito, pelo que 

DETERMINO a remessa dos autos à TERCEIRA Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca. Preclusa a via recursal, REMETA-SE ao Juízo 

competente. Às providências. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008950-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CANAVARROS DE ARRUDA (REQUERENTE)

ROSINEY CANAVARROS DE ARRUDA (REQUERENTE)

ANTONIO LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO CANAVARROS DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Vistos. Constato que há divergência entre a narrativa inicial e o laudo 

pericial acostado, uma vez que na inicial consta que o interditando possui 

retardo mental grave (CID: F72.8), contudo, no laudo apresentado (id. 

15675238), consta que o mesmo possui retardo mental moderado (CID. 10 

F72). Ademais, a parte autora informou que o laudo onde constaria o CID 

F72.8 seria de 04/02/2016, porém, referido laudo não consta dos autos. I- 

Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos no artigo 

319 e 320 do CPC. II- Dessa forma, faculto à parte autora a emenda da 

inicial, sanando as irregularidades, devendo explicar a divergência acima 

apontada. No prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 

321 do CPC, sob pena de indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008190-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES (ADVOGADO(A))

IVANIL SANTANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Bruna Karoline dos Santos Silva (REQUERIDO)

 

Vistos. Deve o requerente adequar seu pedido e sua narrativa exordial, 

eis que ajuizou a ação em face dos filhos, já em sua narrativa e em seu 

pedido afirma haver concordância da genitora dos mesmos, porém não 

junta procuração assinada pela mesma conferindo poderes aos causídico 

que o patrocina ou, sequer a genitora assina em conjunto a suposta 

consensualidade. Desta forma: I- Verifico que a petição inicial não 

preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do CPC. II- Dessa 

forma, faculto à parte autora a emenda da inicial, sanando as 

irregularidades, devendo adequar seu pedido conforme explicado acima, 

convertendo a ação em consensual, fazendo constar os filhos, 

representados pela genitora ou, converter em litigioso pugnando pela 

citação e demais atos inerentes. No prazo de 15 (quinze) dias, em 

conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento. III- 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008343-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMARA NUNES DO AMARAL NOGUEIRA (REQUERENTE)

CLEOMAR NUNES DO AMARAL (REQUERENTE)

PAULA REGINA GAMA MARTINS (ADVOGADO(A))

Raffaela Santos Martins (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

FERNANDO AUGUSTO NUNES DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRESCENCIA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Concedo, sem prejuízo de posterior revogação, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99 do CPC/2015. II- 

Nomeio o Requerente CLEOMAR NUNES DO AMARAL como Inventariante, 

devendo prestar compromisso em 05 (cinco) dias (CPC, artigo 617, 

parágrafo único) e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 

620, do CPC). III- Prestadas as declarações, tome-se por termo. IV- Após, 

promovam-se as citações/intimações na forma determinada no art. 626 do 

CPC e digam no prazo de 15 (quinze) dias sobre as primeiras declarações. 

V- Não havendo discordância quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações, tomando-se por termo e sobre elas manifestando-se 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 637, do CPC). VI- Ao cálculo do imposto, 

e digam em 05 (cinco) dias, ouvindo-se, em seguida, a Fazenda Pública. 

VII- Indefiro o pedido constante do item ‘5’, dos pedidos constantes da 

petição inicial, haja vista que tal providência compete, inicialmente, à parte 

interessada. VIII- Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008452-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. D. A. (AUTOR(A))

T. F. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. S. F. (RÉU)

 

Vistos. I- Para o reconhecimento da união estável há necessidade de se 

comprovar a inexistência de impedimento ao casamento (art. 1.723, § 1º, 

do CC). II- Nestes termos, Verifico que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do CPC e, portanto, faculto à 

requerente a emenda, sanando as irregularidades, trazendo aos autos 

cópia de sua certidão de nascimento ou casamento – caso já tenha sido 

casada anteriormente – com averbação de divórcio, apresentando, 

destarte, declarações firmadas por 3(três) testemunhas que atestem a 

convivência e o respectivo período. Assinalo, para tanto, o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Deve, igualmente e no prazo 

acima, a senhora Roselaine Guilhermina de Almeida incluir-se no polo ativo 

da demanda, por força do artigo 18, do CPC. III- Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007464-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

LUZIA DOMINGAS DOS SANTOS BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Eugenio Tomelino de Barros (INVENTARIADO)

 

VISTOS. Da análise dos autos, verifico que as partes apresentaram 

inventário dos bens deixados por EUGÊNIO TOMELINO DE BARROS, no 

qual os herdeiros renunciaram às suas cotas-partes em favor de sua 

genitora (cônjuge supérstite), todavia, não regularizaram as renúncias. 

Frisa-se que a renúncia à herança, pode ser realizada via instrumento 

público ou particular, neste último caso, por termo judicial nos autos, 

conforme estabelece o art. 1.806 do Código Civil, in verbis: “A renúncia da 

herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo 

judicial". Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA À HERANÇA. 

REQUISITOS FORMAIS. MANDATO. TRANSMISSÃO DE PODERES. 1.- O 

ato de renúncia à herança deve constar expressamente de instrumento 

público ou de termo nos autos, sob pena de invalidade. Daí se segue que a 

constituição de mandatário para a renúncia à herança deve obedecer à 
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mesma forma, não tendo a validade a outorga por instrumento particular. 2.

- Recurso Especial provido. STJ, RESP Nº 1.236.671 – SP - 

2011/0022736-7, RELATOR: MINISTRO MASSAMI UYEDA, Publicado: 

04/03/2013). Assim, resta claro que os herdeiros renunciantes necessitam 

regularizar suas renúncias pelos meios legalmente admitidos. Por fim, 

verifica-se, que os bens deixados pelo falecido são apenas valores 

inerentes à direitos trabalhistas e, inclusive, constata-se da certidão de 

óbito do falecido que este não deixou bens a inventariar. Assim, o 

inventário não é a via mais adequada para a pretensão da requerente, 

podendo esta ser deduzida mediante Alvará Judicial. Pelo exposto 

intimem-se para, no prazo de 10 dias: I- Apresentar termo de renúncia dos 

herdeiros do falecido, por instrumento público ou termo judicial, na forma 

do art. 1.806 do Código Civil; II- Juntar a certidão negativa da ANOREG, 

visando comprovar a inexistência de bens a inventariar, ocasião em que a 

requerente deverá manifestar se tem interesse na conversão do 

inventário em ALVARÁ JUDICIAL. III- Intime-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004638-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. J. J. (ADVOGADO(A))

J. A. V. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. O. (RÉU)

 

Vistos. I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 292 do CPC. II- Dessa forma, faculto à parte autora a emenda 

da inicial, devendo, para tanto, adequar o valor da causa, base forte no 

artigo 292, inciso III, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) 

dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008620-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DA SILVEIRA (REQUERENTE)

NUBIA NESIS SANTOS DA SILVEIRA (REQUERENTE)

LEANDRO LUIZ DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Constato que houve erro material no relatório da sentença 

proferida (id. 15661301), eis que o casal não amealhou bens e tiveram 

uma filha. É o relatório. Fundamento. Decido. Ad argumentandum, 

independentemente de embargos declaratórios, o juiz pode e deve corrigir 

erros ou inexatidões materiais da sentença, decisão. Não há direito 

adquirido contra o erro material. Esses erros podem ser corrigidos a 

qualquer tempo, ainda que tenha a sentença transitado em julgado. A 

correção do erro material pode fazer-se de ofício. A teoria do direito 

adquirido, que não se confunde com o princípio da irretroatividade, muito 

embora haja um núcleo material comum, não oferta campo para erros 

formais e materiais contra o expressamente disposto no contrato, salvo 

hipótese de má-fé. O evidente erro material da sentença/decisão pode e 

deve ser corrigido de ofício pelo juízo, em qualquer instância, vez que 

sobre ele não incidem os efeitos da coisa julgada, conforme o artigo 494, 

do CPC. A ocorrência do erro material, na sentença/decisão, quando esta 

não traduz a vontade do julgador, nesse caso, a correção pode ser feita 

pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado. Assim 

em melhor análise, nos termos da sentença proferida, a mesma contém, 

efetivamente, erro material constatável ictu oculi. Pelo exposto, declaro o 

erro material existente no relatório da sentença, sendo que abaixo 

transcrevo os parágrafos que continham erro material com as devidas 

correções: (...) “Vistos. ELIZEU DA SILVEIRA, devidamente qualificado, 

ingressou com pedido de Divórcio litigioso em face de NUBIA NESIS 

SANTOS DA SILVEIRA, também qualificado. Não amealharam bens. 

Tiveram uma filha”. No mais, a decisão permanece tal como lançada. 

Processe-se a retificação e expeça-se o necessário ao cartório 

competente. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 531001 Nr: 4929-63.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABINO JOSE CARDOSO - 

OAB:OAB/RO 1905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I- Recebo os autos no estado em que se encontram e aproveito os atos já 

praticados.

II– Acolho o parecer ministerial de fl. 64/vº.

III– Dentro do poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, 

determino a realização de Estudo Psicológico e Social no domicílio do 

requerente, 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 

vinte (20) dias.

IV- Após, manifestem-se as partes e o MP.

V- Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 422013 Nr: 23049-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOP, FMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON HENRIQUE DE MORAES 

BARRADAS - OAB:21176, SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - 

OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657

 Vistos.

I- Intime(m)-se o executado, na forma e termos constantes da certidão de 

fl. 62.

II- Certifique-se, ademais, a existência de valores vinculados a este feito 

e/ou ao que tramitara em apenso a este, voltando-me concluso em seguida 

para análise do pedido de expedição de alvará.

III- Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 101350 Nr: 10513-34.2006.811.0002

 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: WILLIAM MESSIAS CHAMORRO, CREUNICE COSTA 

MARQUES CHAMORRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DEIVID FLAVIO DA COSTA 

MARQUES CHAMORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVALDO ALVES DE CASTRO 

JUNIOR - OAB:19562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Registro que em relação ao valor do ITCD ou sua isenção, cabe ao/à 

inventariante dirigir-se ao órgão competente para apuração. Sendo assim, 

intime-se o inventariante para que providencie o necessário para 

apuração e recolhimento do ITCD, no prazo de 20 (vinte) dias.

II- Intime-o, ainda, para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

matrícula atualizada do imóvel constante do acervo hereditário; bem como, 

as últimas declarações, devidamente atualizada com a relação de bens, 

herdeiros e esboço de partilha.

III- Deve, ademais, colacionar ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, as 

certidões negativas das fazendas Municipal, Estadual e Federal, 

atualizadas.

IV- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 406652 Nr: 14926-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 619 de 728



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADP, MEADP, ANDREIA DE SOUZA ALBERTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS DESMAEL RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Felipe Albertino de Paula e Maria Eduarda albertino de Paula, 

representados pela genitora Andreia de Souza Albertino, qualificada nos 

autos, ingressou perante este juízo com pedido de inventário dos bens 

deixados pelo falecimento de DEsmael Rodrigues de Paula, falecido ab 

intestado em 27 de maio de 2015.

 Com a inicial vieram os documentos acostados às fls. 10/22.

 Por decisão de fls. 25, nomeou-se inventariante a genitora dos 

requerentes, Sra. Andreia de Souza Albertino, independente de termo, 

base forte no artigo 1.031, do CPC/73.

 Foram juntadas as certidões negativas expedidas pelas 3(três) esferas 

da Fazenda Pública em nome do de cujus, bem como comprovante de 

isenção do ITCD.

Extrato da conta bancária constando valor disponível em no-me do 

falecido (fls. 64/67).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Mister se faz ressaltar, inicialmente, que perfilho do entendi-mento que, 

ante a ausência de bens imóveis, os bens que existem, de fato, a 

inventariar (motocicleta e valores) podem ser levantados via alvará 

judicial, na forma preconizada pela norma facilitadora constante da Lei n.º 

6.858/80, razão pela qual converto o presente feito em alvará judicial, e, 

sendo assim, passo a análise de fundo.

Pois bem.

As verbas rescisórias devidas aos dependentes ou sucessores do 

empregado falecido devem ser pagos aos seus dependentes habilitados 

perante a Previ-dência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos no 

código civil brasileiro, indicados em alvará judicial, in-dependentemente de 

inventário ou arrolamento, conforme dispõe o artigo 1º, da lei 6.858/80:

“Art. 1º Os valores devidos pelos empregadores aos empre-gados 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, se-rão 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”.

O objetivo da lei foi facilitar a restituição, aos dependentes ou sucessores 

do de cujus, de importâncias não recebidas em vida.

No caso dos autos, as requerentes comprovam a qualidade de filhos do 

falecido, conforme documentos que acompanham a inicial.

 Além disso, o falecido não deixou bens imóveis a inventariar, razão pela 

qual não se mostra razoável exigir maiores delongas, dadas as 

necessidades prementes dos herdeiros, cujo fim único reside em receber 

o valor residual depositado em conta bancária deixado pelo de cujus, bem 

como autorizar a venda de uma motocicleta em também deixada pelo 

falecido.

 Embora controvertido o tema, verifica-se que não se trata aqui de 

transmissão de direitos sucessórios, mas sim de recebimento de valores 

que devem ser destinados aos dependentes do falecido e autorizar-lhes a 

venda de bem móvel.

Nesse sentido é o entendimento do e. STJ, in verbis:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PIS/PASEP. VALOR NÃO RECEBIDO EM 

VIDA. LIBERAÇÃO AOS DE-PENDENTES DO DE CUJUS PERANTE A 

PREVI-DÊNCIA SOCIAL. LEI Nº 6.858, DE 1980. O montante do crédito que 

o falecido tinha junto ao Fundo PIS/PASEP, não recebido em vida, deve ser 

liberado aos respectivos dependentes, assim considerados aqueles 

habilitados perante a Previdência Social, independentemente de inventário 

ou arrolamento; o levantamento só depende de autorização judicial se não 

houver dependentes habilitados, hipótese em que serão recebidos pelos 

sucessores previstos na lei civil, mediante alvará a ser requerido ao juízo 

competente para o inven-tário ou arrolamento. Conflito conhecido para 

declarar competente o MM. Juiz de Direito da Comarca de Sena-dor 

Pompeu, CE.” (CC 36.332/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 09.11.2005, DJ 30.11.2005 p. 144)

De outro giro, é certo que o alvará judicial é procedimento tí-pico de 

jurisdição voluntária, no qual juiz não está adstrito a legalidade estrita, 

podendo adotar a solução mais oportuna, conveniente e adequada à 

situação, independente da exis-tência de regra legal aplicável à situação 

posta nos autos (artigo 723, parágrafo único, do CPC).

 Ademais, os documentos apresentados comprovam o paren-tesco dos 

herdeiros e o crédito e bem móvel existentes.

 Assim, considerando os argumentos expendidos pela reque-rente e, 

ainda, o disposto no art. 1º da Lei n.º 6.858, ACOLHO o pedido, 

determinando sejam expedidos os respectivos alvarás judiciais 

contemplando os requerentes Felipe Albertino de Paula e Maria Eduarda 

albertino de Paula, em igual proporção, autorizando-as a sacarem os 

valores disponíveis na conta bancária de fls. 39, pertencente ao de cujus 

Desmael Rodrigues de Paula, bem como autorizando a venda da 

motocicleta descrita em fl. 17, ressalvando os direitos de terceiros 

eventualmente não “citados” para o processo, ou de eventuais 

interessados não mencionados, aplicando-se, havendo provocação, o 

disposto no art. 553 do CPC.

 Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Após, feitas as devidas 

anotações e comunicações, arquivem-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 252184 Nr: 11327-07.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJ, CJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS, GCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, no endereço de fl. 139, para 

promover os atos e diligências que lhe incumbe, necessários ao 

prosseguimento do feito, no PRAZO DE 05 (cinco) dias, sob pena de ser o 

presente feito julgado extinto, sem resolução de mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, § 1º, DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 288964 Nr: 8458-03.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHMR, LMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA DE FÁTIMA DOS 

SANTOS/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ARMELIATO 

MACHADO - OAB:11372/MT, ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA 

SILVA - OAB:14054

 VISTOS.

I- Defiro o pedido de fl. 179 e valendo-me da prerrogativa trazida pelo art. 

139, V, do Novo código de processo Civil, que estabelece que juiz pode 

promover a qualquer tempo a autocomposição, Designo audiência de 

conciliação para o dia 27/11/2018, às 13:30 horas.

II- Sem prejuízo da designação acima, deverá o exequente manifestar 

acerca da certidão de fl. 178, atualizando o endereço o endereço do 

executado, no prazo de 05 dias, a fim de possibilitar sua intimação para 

audiência.

III- Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de seus 

advogados.

 IV- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 243166 Nr: 4313-69.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEBDN, GFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN PREHL - 

OAB:12.526/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o mandado de fl. 217 fora equivocamente destinado 

ao requerido, proceda, o Sr. Gestor, a expedição do mandado de 

intimação à REQUERENTE, para que atualize o endereço do requerido, 

promovendo os atos e diligências que lhe incumbe, necessários ao 

prosseguimento do feito, no PRAZO DE 05 (cinco) dias, sob pena de ser o 

presente feito julgado extinto, sem resolução de mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, § 1º, DO CPC.

Não sendo localizada a requerente, intime-a por edital, com prazo de 20 

dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 428334 Nr: 26476-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDO, CRX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:23.836 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.Isento a parte exequente de custas e emolumentos 

processuais, por ser beneficiaria de assistência judiciária 

gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.Notifique-se o MP. Publique-seIntime-seCumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 437393 Nr: 5347-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNDS, MCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:MT 19.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

Sobre a certidão de fl. 58, manifeste-se a exequente, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 240927 Nr: 2175-32.2010.811.0002

 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: APDS, PSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 41/42.

Intime-se. Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, rearquivem-se os 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 381891 Nr: 28177-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRP, RRP, RNRDS, MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I- Valendo-me da prerrogativa trazida pelo art. 139, V, do Novo código de 

processo Civil, que estabelece que juiz pode promover a qualquer tempo a 

autocomposição, Designo audiência de conciliação para o dia 04/12/2018, 

às 15:30 horas.

III- Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de seus 

advogados.

 IV- Notifique-se.

V- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 381892 Nr: 28178-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRP, RRP, RNRDS, MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 VISTOS.

I- Valendo-me da prerrogativa trazida pelo art. 139, V, do Novo código de 

processo Civil, que estabelece que juiz pode promover a qualquer tempo a 

autocomposição, Designo audiência de conciliação para o dia 04/12/2018, 

às 15:30 horas.

III- Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de seus 

advogados.

 IV- Notifique-se.

V- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 385447 Nr: 2309-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19619/O, BRENNO DE PAULA MILHOMEM - OAB:17720, 

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - OAB:19593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

I- O feito se encontra saneado - fl. 276.

II- Designo nova data para audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/12/2018, às 15:30 horas.

III- Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 250820 Nr: 10076-51.2010.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCDF, AESDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BARRETO - 

OAB:22791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I– Tendo em vista o interesse de incapaz, manifeste-se o Ministério Público 

sobre o pedido de fl. 124/125, base forte no art. 178, II, CPC/2015.

 II- Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 420336 Nr: 22170-55.2015.811.0002

 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: ADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Tendo em vista que o processo se encontra paralisado há mais de um 

ano sem manifestação do requerente, Intime-o, pessoalmente, por meio de 

Oficial de Justiça, a promover os atos que lhe compete, manifestando 

interesse no prosseguimento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de 

assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 

485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 231984 Nr: 12121-62.2009.811.0002

 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: ANA LUCIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRIALDO FONSECA LIMA, JOÃO GABRIEL 

SOARES FONSECA, VÂNIA SOARES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Lurdes Vieira - 

OAB:18.209

 Vistos.

O juiz pode e deve tentar conciliar as partes em qualquer fase do 

processo.

Ademais, tal prerrogativa é disponibilizada ao Magistrado pelo art. 139, V 

do CPC, in verbis:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Ante o exposto:

I- Dentro do poder geral de cautela, defiro a cota ministerial e, portanto, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/11/2018, às 14:00 horas.

II- Cientifique-se o MP.

III- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 248038 Nr: 7767-57.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFD, MFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593, HUDYANE ,ARQUES DE OLIVEIRA - OAB:15.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14.500, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, JOÃO 

MARCOS FAIAD - OAB:8500, Tânia Regina Ignotti Faiad - OAB:5931

 Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o acordo 

celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.SUSPENDO o andamento da execução até o final do prazo 

concedido pelo credor, nos termos do art. 922 do CPC.Suspendo o 

mandado de prisão do executado.Cientifique-se o Ministério 

Público.Advirto o executado que o não cumprimento ensejará no protesto 

da dívida e decretação da prisão civil.Findo o prazo de suspensão 

requerido, intime-se o(a) patrono(a) do exequente para manifestar se o 

executado cumpriu integralmente o acordo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 224571 Nr: 4841-40.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. C. P. A V rep/por sua mãe NEDIR APARECIDA PRADO 

AIRES VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO PEREIRA VITÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, Hervitan Cristian Carulla - OAB:19133, 

Ivan Euripedes da Silva - OAB:24228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a parte autora para regularizar a procuração de fls. 161, 

devendo a mesma estar em nome da menor, sendo esta devidamente 

representada pro sua genitora. Prazo de 05 dias.

II- Ademais, conforme se verifica do acordo de fls. 170/171, o requerido 

estaria representado pelos mesmos advogados da parte autora, sendo 

assim, deverão, os causídicos colacionar, no mesmo prazo acima, 

procuração outorgada pelo mesmo.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 298368 Nr: 18896-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGDCF, OFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSARIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:12713, GRACIELLY ALVES DA CUNHA - OAB:20287, 

KELLY DOMINGAS AMORIM DA CUNHA - OAB:18431E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o acordo 

celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.SUSPENDO o andamento da execução, apenas com relação aos 

meses avençados, até o final do prazo concedido pelo credor, nos termos 

do art. 922 do CPC.Cientifique-se o Ministério Público.Advirto o executado 

que o não cumprimento ensejará no protesto da dívida e a negativação de 

seu nome.Intime-se a parte exequente para que traga aos autos, no prazo 

de 10 dias, o valor a ser executado pelo rito da prisão civil.Depois de 

fornecidos tais dados, intime-se o executado para pagar em 03 dias sob 

pena de ser decretada a sua prisão civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 369549 Nr: 19101-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDM, MMDS, DMDS, VHAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido de expropriação também pelo rito da 

prisão civil, conforme solicitado às fls. 43/44, reiterado às fls. 76: “Vistos.I- 

Intime-se o Executado, para pagar, provar que o fez ou justifi-car a 

impossibilidade de fazê-lo, no prazo de três dias, devendo os respectivos 

valores ser depositados na conta poupança indicada pela exequente nos 

autos.II- Advirto ao executado que caso não efetue o pagamento, não 

prove que o efetuou ou não apre¬sente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, será protestado o pronunciamento judicial (art. 528, §1º do 

CPC), aplicando-se, no que couber, o disposto no art.517.III- Somente a 

comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento. IV- Não havendo o adimplemento ou sendo a 

justificativa rejeitada, além da determinação de protesto (item II acima), 

ser-lhe-á decertada a prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, 

ressaltando-se que o cumprimento da pena não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.V- Conste no mandado 

que o valor do débito refere-se às prestações alimentícias indicadas na 

petição inicial, mais as devidas durante o curso do processo (Súmula 309 

do STJ).VI- Cumpra-se em caráter de urgência, com os benefícios do art. 

172 § 2º do CPC, devido tratar-se de alimentos.VII- Defiro os benefícios da 
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Assistência Judiciária Gratuita.VIII - CUMPRA-SE.”Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 287501 Nr: 6848-97.2012.811.0002

 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: CLAUDIA MARIA DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS RUBERVAL FARIAS DOS SANTOS, 

EDUARDO DELFINO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEIA SANABRIA ORTIZ 

PRADO - OAB:9822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 dias, traga aos autos 

a matrícula atualizada do imóvel a ser partilhado.

II- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 335429 Nr: 3906-24.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA RONDON DE SOUZA - 

OAB:23441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL JOZIVALDO 

TAVARES DA SILVA - OAB:OAB/MT 11161-B

 Certifico que, no dia 08/08/2018, decorreu o prazo de suspensão do 

processo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 111018 Nr: 6688-48.2007.811.0002

 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: M.J.C.SrpmJCM, MJCSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPANDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, regularizando sua 

representação no inventário, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo, tendo em vista que o feito encontra-se paralisado há mais de 

(30) trinta dias, a depender de providências única e exclusivamene do 

Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 448472 Nr: 11144-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAN LINCOLN BARROS 

FERREIRA/UNIVAG/CURADOR - OAB:OAB/MT 8777, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO- UNIVAG - OAB:MT 9.237, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VARZEA GRANDE - OAB:

 Vistos em correição.

I- Cite-se a requerida por edital, conforme requerido às fls. 52/53, com 

prazo de 30 (trinta) dias.

II- Decorrido o prazo acima, nos termos do artigo 72, II, do CPC, nomeio 

Curador à requerida citada por edital, um dos Defensores Públicos 

ofici-antes nesta Comarca, para, se aceitarem a nomeação, patrocinarem 

a sua defesa (RT- 663/84).

Sobre o assunto, colaciona-se o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO 

POR EDITAL. RÉU REVEL. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR 

ESPECIAL. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE 

EX OFFICIO. - Ocorrendo a citação edilícia do Réu e sua revelia, a 

ausência de nomeação de curador especial a rigor do art. 9º, inciso II, do 

Código de Processo Civil macula o processo com vício insanável, posto 

que não se forma relação processual plena. - Preliminar ex officio para 

anular todos os atos processuais praticados após a citação edilícia (fls. 

34/35), impondo-se ao juízo primevo a nomeação de curador especial para 

a retomada do curso natural do processo. Respeito ao princípio da ampla 

defesa e contraditório. - Recurso prejudicado e não conhecido. Sentença 

anulada ex officio. (TJ-AM - APL: 02491855720088040001 AM 

0249185-57.2008.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de 

Julgamento: 17/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/08/2015)

III- Após, manifestem-se o requerente e o representante do Ministério 

Público, sucessivamente.

IV- Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 247706 Nr: 7435-90.2010.811.0002

 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: SILVIA BATISTA DE JESUS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALUSTIANO TEIXEIRA DE FREITAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito (fls. 

82), sob pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação (fls. 83).

Destarte, a parte exequente foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a 

extinção do processo.

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da 

parte.

O Ministério Público manifestou-se favorável (fls. 84-verso).

Revogo a decisão de fls. 18.

Sem custa e sem honorários.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 291334 Nr: 11045-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCIDM, BEIDM, JI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA DE FÁTIMA DOS 

SANTOS/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de fl. 72, manifeste-se a exequente para que, no prazo de 

05 dias, informe se o executado efetuou o pagamento do débito, 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 451032 Nr: 12342-98.2016.811.0002

 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: RMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLCJ, LCJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:

 Certifico que, o Recurso de Apelação interposto pela parte Autora (fls. 

294/301), foi protocolizado dentro do prazo legal. Pelo exposto, em 

conformidade com o Art. 796, parágrafo único da CNGC, impulsiono os 

autos para INTIMAR O REQUERIDO, QUERENDO, CONTRARRAZOAR O 

RECURSO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 450855 Nr: 12273-66.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVDST, PADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAN LINCOLN DE BARROS 

FERREIRA - OAB:8.777, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 

9237, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454, UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de ação de AÇÃO DE Alimentos que Iann Vinicius dos Santos 

Teixeira, representado, propôs em desfavor de Maycon William 

Szczerbiski Teixeira.

No decorrer dos autos foram juntadas provas de sentença fixando a 

guarda e alimentos, os quais, aliás, foram revistos posteriormente.

Por esta razão, o Ministério Público, em sua cota de fls. 78/79, pugnou pela 

não resolução do mérito, tendo em vista o instituto da coisa julgada.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 Decido.

Conforme preceitua o art. 493 do CPC, a sentença deve considerar o 

estado em que se encontra o processo no momento da decisão, 

levando-se em conta fato superveniente que, de alguma forma, venha 

influenciar no resultado da demanda.

Sendo assim, considerando que o fim pretendido pelo requerente se 

mostrou alcançado por força das sentenças oriundas dos processos 

21535-79.2012.811.0002 e 1002298-03.2016.8.11.0002, impõe-se 

reconhecer a perda do objeto deste feito, não subsistindo interesse no 

resultado da demanda.

Deste modo, não há nenhum interesse processual no prosseguimento da 

ação, que deve ser julgada extinta sem resolução do mérito.

 Verificada, por certo, a ausência superveniente do interesse processual, 

de modo a configurar a carência da ação. Neste sentido, eis os seguintes 

julgados selecionados por Alexandre de Paula, em seu Código de 

Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”

Ante o exposto, diante do instituto da coisa julgada, declaro a perda do 

objeto da presente ação e, como consequência, não resolvo o mérito do 

presente feito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 239694 Nr: 1089-26.2010.811.0002

 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: FDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA - 

OAB:OAB/MT 9762-A, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

OAB:11789

 Vistos.

A parte autora não pode ser intimada sendo expedido edital de intimação 

sob pena de extinção (fls. 84).

O Edital fora expedido e a parte credora foi intimada para dar andamento 

ao feito, no prazo legal de 05 dias (fls. 84), sob pena de extinção, sendo 

que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação (fls. 85).

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da 

parte.

Sem custa e sem honorários.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006193-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA FERNANDA PEROZO DOS SANTOS (REQUERENTE)

BEATRIZ BARBOSA PEROZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1006193-35.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: intimar a parte autora através 

de seu advogado para que no prazo de 10 (dez) dias dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção. - Várzea Grande/MT, 11 de outubro de 2018. 

NERCY ANCHIETA Gestora/ Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008459-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. (ADVOGADO(A))

S. R. D. O. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA GONCALVES OAB - 620.912.471-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1008459-58.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Aos Advogados da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

15538764 e da certidão que designou audiência de ID 15865032. Várzea 

Grande/MT, 11 de outubro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001354-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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DIEINE CARVALHO OLIVEIRA DA FONSECA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CAETANO DA COSTA (RÉU)

Marcelo Turcato (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ARENIL ALMEIDA SILVA (TESTEMUNHA)

JESSIKA FERREIRA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1001354-64.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público e Defensoria Pública para ciência da decisão de ID 

15317611 que designou audiência. Várzea Grande/MT, 11 de outubro de 

2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007474-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. P. D. P. (ADVOGADO(A))

E. C. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. M. (REQUERIDO)

A. C. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007474-26.2017.8.11.0002. VISTOS etc. O 

Ministério Público Estadual apresentou Recurso de Apelação (Ids. 

14731808 e 14731990). Assim sendo, intime-se a parte contrária para 

apresentar contrarrazões de recurso (art. 1.010, § 1º, do CPC). Após, 

elabore-se a certidão necessária, conforme provimento da e. CGJ/MT e 

remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça para apreciação do recurso 

interposto (art. 1.010, § 3º, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002694-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JUNIOR CUNHA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA Prazo do Edital: 10_Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 

1002694-43.2017.8.11.0002 Valor da causa: $937.00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MARIA DA CUNHA 

Endereço: RUA BOM JESUS, CASA 13, (LOT JD ELDORADO), SANTA 

ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-730 POLO PASSIVO: Nome: 

FLAVIO JUNIOR CUNHA DA SILVA Endereço: RUA BOM JESUS, CASA 13, 

(LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-730 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) quem possa interessar 

FINALIDADE: DISPOSITIVO.Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 

747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO do 

Sr. FLAVIO JUNIOR CUNHA DA SILVA, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

com as limitações previstas no artigo 85, da Lei 13.146/2015, Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis nomeando como sua curadora, a requerente MARIA 

CUNHA, também qualificada nos autos, que deverá prestar o compromisso 

de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei.Inscreva-se a 

presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 

6.015/73 (LRP).Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do 

e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC.P. 

R. I.Lavre-se o termo de curatelaIsento de custas (Id. 6131243).Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com 

baixa na Distribuição.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, NERCY ANCHIETA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 11 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 431706 Nr: 1957-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJGP, RGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17965, VANDERLEIA BATISTA TEODORO - 

OAB:19202/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO COSTA MARQUES - 

OAB:8555

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

A exequente deixou de dar andamento ao feito.

Devidamente intimada, por seu patrono, para dar andamento aos autos, a 

representante do exequente permaneceu inerte e não foi localizada para 

intimação pessoal (fls. 103, 105,).

O Ministério Público pugnou pela extinção do processo sem resolução do 

mérito (fls. 108).

Assim sendo, diante do pedido de arquivamento, que demonstram a 

desídia da parte autora em prosseguir com o feito, não há alternativa a não 

ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Revogo o decreto de prisão de fls. 88v.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 21).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 10 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves
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 Cod. Proc.: 386567 Nr: 3052-93.2015.811.0002

 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: DLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAN, HJMN, DMAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT, LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 10.948, 

MARCELLE RAMIRES PINTO - OAB:9.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANE PAREJA - 

OAB:4249/MT, NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG - OAB:, 

NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FAUSB - OAB:

 VISTOS etc.

Defiro o pedido de fls. 214.

Designe-se audiência com a Sra. Conciliadora.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 10 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 454174 Nr: 13735-58.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKCDS, KGCDS, MBDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO PARANÁ - OAB:

 “Vistos etc. O requerido, em contestação, ofertou à título de pensão 

mensal, o montante de 27% do salário mínimo. Na data de hoje, 

questionada, a genitora dos autores, esta informou que o requerido paga e 

a mesma concorda em receber 20,96% do salário mínimo, R$ 200.00. Do 

exposto, determino a intimação do requerido para assinar a ata de 

audiência, caso concorde com a proposta, o que acarretará a extinção do 

processo por homologação do acordo. Não havendo anuência do 

requerido, o processo seguirá para sentença. Encaminhe-se via malote 

digital para o local de residência do requerido, observando que há 

audiência designada para sua oitiva para o dia 30/10/2018, às 14 horas. 

Cumpra-se com a brevidade que o caso requer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 59761 Nr: 5441-71.2003.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.A.DOS S.A rep. Por sua mãe VALDECINA ARAUJO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE APARECIDO GOMES DOS 

SANTOS, L.G.DOS. REP/P/MÃE GEORGETE CABREIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

-UNIVAG - OAB:4759, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDERLY SOARES VARELLA 

JÚNIOR - OAB:7298/MT

 VISTOS etc.

 Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO.

A ação foi ajuizada aos 15/08/2003 (fls. 05).

Decisão de fls. 266, para que a Inventariante cumpra integralmente a 

determinada contida às fls. 251, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Intimada por sua patrona, via DJE, a Inventariante quedou-se inerte (fls. 

272).

Diante da inércia da Inventariante em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão que nomeou a requerente como Inventariante, tornando 

sem efeito, em consequência, o Termo de Compromisso (fls. 10).

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 10 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 257844 Nr: 16022-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGZ, OSMARINA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVIO ANEZIO FERREIRA ZAMBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10.407, PAULO 

SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 6022-04.2010.811.0002.

Código nº. 257844.

VISTOS etc.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado às fls. 

174/175. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 775, do Código de 

Processo Civil.

 P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 10 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 351340 Nr: 16833-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCAG, WADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FXG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB-MT 9107-O

 Processo nº. 16833-22.2014.811.0002.

Código nº. 351340.

VISTOS etc.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado às fls. 

158, ratificado pelo Ministério Público às fls. 160. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com 

fundamento no artigo 775, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 10 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 450243 Nr: 12011-19.2016.811.0002

 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: VFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGDOS, IADOS, IMDOS, NMCDS, EIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado 

para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra integralmente a determinação 

do despacho de fls.80

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 446165 Nr: 10038-29.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSS, CDPSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 10038-29.2016.811.0002.

Código nº. 446165.

VISTOS etc.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado às fls. 

55, ratificado pelo Ministério Público às fls. 56. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 P. R .I.

Revogo a decisão de fls. 27, que fixou a convivência paterna e pensão 

alimentícia.

Isento de custas (fls. 19).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 10 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 269659 Nr: 9707-23.2011.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILENE GALVÃO DEOLIVEIRA SILVA, ILIEL ANTONIO DE 

OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL ANTONIO DA SILVA, VILMA 

FERREIRA DE FREITAS, ILIELMA MARY DE OLIVEIRA SILVA, NATHALIA 

MARIA CALMON DA SILVA, EMMANUEL ILANIEL DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7.167 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2573, SIMONE DE OLIVEIRA - OAB:23.119 - 

OAB/GO

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado 

para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra integralmente a determinação 

do despacho de fls.135

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 235454 Nr: 15385-87.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHD, NGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555

 Ante o exposto, considerando a discordância da parte exequente com o 

pedido de parcelamento do débito feito pelo executado, bem ainda o 

parecer do Ministério Público, com fundamento no § 3º, do art. 528, do 

CPC, renovo o DECRETO a prisão civil do executado pelo prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias.Expeça-se mandado de prisão, devendo constar 

do mesmo o valor atualizado da dívida.O executado deverá ser mantido em 

local diverso dos presos comuns.O alvará de soltura será expedido 

somente com o pagamento integral da dívida em execução.Se a diligência 

restar infrutífera, encaminhe-se o mandado de prisão à Central de 

Capturas para o seu devido cumprimento.Intime-se a credora e o Ministério 

Público.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 10 de Outubro de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 325665 Nr: 22035-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJBDN, ACBDN, AMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 22035-14.2013.811.0002.

Código nº. 325665.

VISTOS etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos

A ação foi ajuizada em data de 18/10/2013 (fls. 05).

 A exequente deixou de dar andamento ao feito.

 Devidamente intimada, por seu patrono e pessoalmente, para dar 

andamento ao processo, a representante legal do exequente permaneceu 

inerte e não foi localizada para intimação pessoal, deixando de atualizar 

seu endereço nos autos.

Em virtude do exposto, considerando que o processo não pode 

permanecer paralisado por tempo indeterminado, bem ainda a desídia da 

parte autora em prosseguir com o feito, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo o decreto de prisão civil (fls. 44).

P. R. I.

Isento de custas (fls. 20).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 10 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 352276 Nr: 17515-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:9134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:OAB/MT 9203

 Processo nº. 17515-74.2014.811.0002.

Código nº. 352276.

VISTOS etc.

Considerando a manifestação de vontades dos interessados, maiores e 

capazes, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo realizado nos autos 

(fls. 99), para o fim de exonerar o Sr. Valdemir Angelo da Silva da 

obrigação alimentar perante seu filho Denner Angelo da Silva. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

P. R. I.

 Isentos de custas, eis que defiro a AJG ao requerido (fls. 99).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 10 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 258999 Nr: 18479-09.2010.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANA BATISTA DA SILVA LEOPOLDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDER PEREIRA LEOPOLDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - OAB:6555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA-FAUSB - OAB:, SOLANGE APARECIDA GONÇALVES-FAUSB 

- OAB:4.533

 No tocante a partilha de bens, JULGO PROCEDENTE o pedido e determino 

que o bem indicado às fls. 60, seja partilhado na proporção de 50% para 

cada cônjuge.P. R. I.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), nos termos do CPC.Após o trânsito em julgado, oficie-se para 

averbação no cartório competente, anotando que a autora voltará a usar o 

nome de solteira.Lavre-se termo de guarda.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 31 de Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008323-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SEBASTIAO DA SILVA NETO (AUTOR(A))

GUILHERME ALONSO BLANCO CANAVARROS E SILVA (AUTOR(A))

GLEISON GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIANE BLANCO E SILVA (AUTOR(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLARISSA BOTTEGA (ADVOGADO(A))

THIAGO ALONSO DE ALMEIDA E SILVA (AUTOR(A))

GONCALO CURVO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MARIO DE ALMEIDA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA DANIELA VALIM DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRAZIELLA BARBOSA PIRES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o : 

1008323-61.2018.8.11.0002. AUTOR(A): GONCALO CURVO DA SILVA, 

FABIANE BLANCO E SILVA, GUILHERME ALONSO BLANCO 

CANAVARROS E SILVA, BENEDITO SEBASTIAO DA SILVA NETO, 

THIAGO ALONSO DE ALMEIDA E SILVA RÉU: BENEDITO MARIO DE 

ALMEIDA DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de tutela cautelar de urgência proposta por Gonçalo Curvo da 

Silva, Fabiane Blanco e Silva, Guilherme Alonso Blanco Canavarros e 

Silva, Benedito Sebastião da Silva Neto e Thiago Alonso de Almeida e Silva 

em face de Benedito Mario de Almeida e com requerimento de 

litisconsórcio ativo necessário em face de Graziella Barbosa Pires da Silva 

e Maria Daniela Valim da Silva, alegando em suma que procederam com a 

lavratura de instrumento público acordando acerca da partilha de bens e 

direitos deixados pelo então falecido Sr. Benedito Sebastião da Silva, 

sendo incluído na partilha dos bens um investimento de previdência 

privada na modalidade VGBL no valor aproximado de R$ 521.011,51 

(quinhentos e vinte um mil, onze reais e cinquenta e um centavos), no 

entanto após a lavratura do instrumento público o requerido vem se 

negando a cumprir com os termos pactuados, alegando que é o único 

beneficiário do investimento. Sustentam ainda que a obrigação de 

apresentar os documentos e preencher os formulários competentes é do 

requerido, ou seja o inventariante do inventário em comento, porém o 

requerido vem se negando a realizar os procedimentos necessários para 

levantamento do valor. Nestes termos, postulam pela concessão da tutela 

cautelar para determinar o bloqueio do valor de plano de previdência 

VGBL Estilo, contratado pelo de cujus, ou alternativamente a transferência 

do respectivo valor a conta única do TJMT. Na decisão de Id. 15369123 

declinei de minha competência para processar e julgar a presente 

demanda, bem como determinei a distribuição do feito a uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessoes desta Comarca. Em seguida o juízo 

da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões suscitou conflito 

negativo de competência no Id. 15581937. No Id. 1586923 aportou aos 

autos decisão proferida nos autos de conflito de competência nº 

1008323-61.2018.8.11.0002, a qual designou este juízo/suscitado para 

resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência 

cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais dos autores, pelo inventário 

extrajudicial onde consta o mencionado plano de previdência, bem como a 

resposta do banco quanto ao pedido de levantamento do valor nos Id. 

15345194 e 15345196, documentos estes que fortificam a narrativa 

apresentada na inicial. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir aos 

requerentes em razão de eventual levantamento do valor pelo requerido, 

por ser o beneficiário do referido plano, ficando os requerentes 

desamparados em suas respectivas cotas. A esse respeito: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – BLOQUEIO DO VALOR DE PLANO DE 

PREVIDÊNCIA VGBL CONTRATADO PELO DE CUJUS, COM A INSTITUIÇÃO 

DA AGRAVANTE COMO BENEFICIÁRIA – DEFERIMENTO. INSURGÊNCIA – 

DESCABIMENTO – MEDIDA CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIA 

DO MONTE PARTÍVEL – PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE HERDEIROS E 

LEGATÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

NÃO-PROVIDO.” (TJ – PR – AI:7597719 PR 0759771-9, Relator: Fernando 

Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 25/05/2011,11ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 648) Ressalte-se que se trata de medida visando 

resguardar o próprio objeto do inventário, que se justifica enquanto 

perdurar a discussão acerca do reconhecimento da obrigação contida no 

inventário extrajudicial. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado do requerido, pois se o pedido for 

julgado improcedente, poderá proceder o levantamento do numerário em 

momento próprio. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à 

concessão da liminar, DEFIRO o pedido de tutela formulado na inicial e 

determino que seja expedido ofício ao Banco do Brasil (agência 2963-7), 

para que realize o bloqueio do levantamento do saldo do plano VGBL 

Estilo, matrícula nº 8607348-621063, proponente: Benedito Sebastião da 

Silva, caso ainda não tenha sido levantado pelo beneficiário, até a ulterior 

deliberação do Juízo. Ademais, aguarde-se o julgamento do conflito 

negativo de competência para a ordenação do procedimento. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005053-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. L. D. S. (AUTOR(A))

S. M. D. S. B. (ADVOGADO(A))

E. H. D. M. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005053-29.2018.8.11.0002 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da Contestação juntada. Outrossim, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para, 

querendo, no prazo legar, impugnar. VÁRZEA GRANDE, 11 de outubro de 

2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de 
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Secretaria Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, 

Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: 

Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 397666 Nr: 10106-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADA, AJDA, JRSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Furtado Lustosa da 

Silva - OAB:13786

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., intime-se as partes para manifestarem o que entenderem 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 319483 Nr: 15856-64.2013.811.0002

 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: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA ISABEL HERTMANN 

EVALD ROSA LOPES - OAB:18.236/O, Rosimeire Lucia Francolino da 

Costa - OAB:17.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FRANCISCO DIAS DE 

BARROS - OAB:18646

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., conforme Relatório de Visita Psicossocial encartada as fls. 

105/109, impulsiono estes autos as partes. Intimando ainda a parte 

requerida junte o termo de guarda definitiva, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 335329 Nr: 3801-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR SEGANFREDO - 

OAB:3501-B/MT

 Vistos etc.Denota-se dos autos que em decisório de fl. 182, foi 

determinado a intimação da parte executada, para querendo se manifestar 

com relação a penhora realizada à fl. 175/176.Contudo, nota-se que o 

mandado de intimação de fl. 187, foi expedido na pessoa do executado, 

quando deveria ter sido efetuada a intimação do Advogado devidamente 

constituído nos autos via DJE.Nesse sentido é o art. 412 da CNGC, in 

verbis:Art. 412. As citações e as intimações obedecerão as normas legais 

vigentes constantes no CPC e CPP, Lei 9.099/95 e outras.(...)§ 4º Todas 

as intimações serão realizadas pelo Diário da Justiça Eletrônico, salvo 

quando a lei imponha forma diferente.(...)II – A circunstância de o(s) 

advogado(s) ou a(s) parte(s) não residir(em) no Estado não impede a 

intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico.Importante frisar que tais 

providências deveriam ser de conhecimento obrigatório dos servidores da 

serventia, mas mesmo assim este Magistrado por diversas vezes já 

orientou os servidores para que quando houver Advogado constituído nos 

autos, a intimação deverá ser procedida via DJE, com o fito de evitar a 

sobrecarga de mandados aos senhores Oficiais de Justiça, principalmente 

quando se tratar de feito afetos a gratuidade de justiça.Porém, mais uma 

vez, os servidores de forma ATABALHOADA, tumultuam o processo, e de 

forma desnecessária, expedem intimações e demais diligências 

equivocadas, quando poderiam empreender seus esforços em outras 

INÚMERAS atividades acumuladas na Secretaria e que aguardam 

INCANSAVELMENTE o seu cumprimento.Destarte, DETERMINO ao Gestor 

desta serventia que adote providências, junto aos servidores desta 

Secretaria, evitando-se expedições de intimação pessoal quando a parte 

possuir Advogado constituído nos autos, como no caso em 

análise.Cumpra-se a determinação contida à fl. 182, via DJE, conforme 

legislação vigente e, após o decurso de prazo, certifique-se e 

concluso.Por ora, deixo de apreciar o pedido de fl. 191.Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 335329 Nr: 3801-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR SEGANFREDO - 

OAB:3501-B/MT

 Intimação do executado, para, querendo, apresentar impugnação no 

prazo de 5 (cinco) dias, consoante o disposto no art. 854, § 3º do 

CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 422820 Nr: 23474-89.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGDS, EMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12533, MARINALVA DE MATOS SANTANA - 

OAB:13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: henrique luiz de souza 

Carvalho Domingues - OAB:OAB/GO 24720, MARCOS SOUZA DE 

BARROS - OAB:

 Vistos etc.

 Os autos vieram-me conclusos face ao pedido efetuado pelo autor em 

sua impugnação (fls. 272/276), onde afirma a existência de erro material 

com relação aos descontos referente aos alimentos fixados em favor da 

infante, bem como pugna pela modificação da guarda unilateral da menor 

em seu favor.

 É o necessário. Fundamento e decido.

Assiste razão o requerente com relação ao percentual que vem sendo 

descontado em seus proventos, eis que o Ofício expedido à fl. 268, 

constou equivocadamente a determinação do desconto no percentual de 

20% (vinte por cento) do salário bruto do autor, quando deveria ter 

constado o desconto na forma estabelecida no acordo outrora 

estabelecido entre as partes (fl. 20, item 1).

Por esta razão, determino que o Gestor desta Serventia proceda 

imediatamente a retificação do Ofício expedido à fl. 268, corrigindo o 

equívoco com relação ao valores estabelecidos para o respectivo 

desconto, em conformidade com o termo de acordo de fl. 20, item 1.

Ainda, deverá conter no referido ofício, os dados bancários indicados às 

fls. 255/260, para a respectiva transferência dos valores da pensão 

alimentícia da infante.

Quando há eventual devolução de valores pagos a maior em razão do 

erro, estes poderão ser objeto de liquidação de sentença, evitando-se 

assim o enriquecimento ilícito.

No mais, mantenho a decisão de fl. 249f/v em seus próprios fundamentos, 

advertindo a parte interessada que existem em nosso ordenamento 

jurídico recursos próprios para aviventar nova discussão do ponto 

decisório que não lhe agrada.

 Cumprida a determinação supracitada, ouça-se o MPE e, em seguida, 

concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 421833 Nr: 22941-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: APK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SINOP 

/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:MT 17.513

 Vistos etc. Trata-se de Exceção de Incompetência, ajuizada por 

ALEXANDER PABLO KAISER, em desfavor de FABÍULA CRISTINA GOMES 

SOBRINHO, ambos devidamente qualificados nos autos.O Excipiente 

alegou em suma, que é o detentor da guarda do menor, sendo que ambos 

residem na Comarca de Sinop/MT, pugnando pela remessa dos autos 

àquele Juízo.Fundamento e decido.Destarte, sendo as partes maiores e 

capazes, estando ambas devidamente representadas pela Defensoria 

Pública Estadual, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado à fl. 44f/v, 

com supedâneo no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, via de 

consequência; julgo e declaro EXTINTO O PROCESSO, com JULGAMENTO 

DO MÉRITO, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. 

Concito às partes a bem e fielmente cumprirem o avençado. Isento de 

custas e honorário na forma da lei. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo.Translade-se 

cópia desta decisão para os autos n. 12663-07.2014.811.0002 – Cód. 

346073, nos termos do art. 55, §1º, do CPC/2015.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Notifique-se o Parquet.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 340107 Nr: 8045-19.2014.811.0002

 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: ACBD, CBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSF, GGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:17851/MT

 Ex Positis, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR que 

AMARILDO LEITE DE FIGUEIREDO é o pai de ANA CLAUDIA BATISTA 

DELGADO. No que diz respeito a retificação do registro civil da autora, 

esclareço que só será possível acrescer ao assento de nascimento dela 

tão somente o nome do pai, vez que não há nos autos informações acerca 

dos nomes dos avós paternos. Assim sendo, expeça-se mandado de 

averbação para que no registro de nascimento da autora (fl. 13) conste 

doravante o nome AMARILDO LEITE DE FIGUEIREDO, bem como para que 

seja acrescentado o patronímico LEITE DE FIGUEIREDO, passando a 

requerente a se chamar ANA CLAUDIA BATISTA DELGADO LEITE DE 

FIGUEIREDO. Isento de custas e honorários face à gratuidade de Justiça 

deferida à fl. 24.Em tempo, tendo em vista que a requerente atingiu a 

maioridade no curso do processo, determino que seja procedida a 

regularização junto ao Sistema Apolo, devendo constar tão somente o 

nome da autora, ante a desnecessidade de representação.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Notifique-se ao Parquet.Após cumpridas as 

determinações supracitadas, certifique-se e remeta-se ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 269714 Nr: 10510-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGCV, APFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBV, OCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana paula rodrigues de souza - 

OAB:18059/E, JOSE WILSEM MACOTA - UNIVAG - OAB:7481 OAB/MT, 

JUCELINA FREITAS RIBEIRO - OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, Vander José da 

Silva Ribeiro - OAB:6.160-B

 Ex Positis, com escoro no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR o Sr. 

OSVALDIN COSTA DA SILVA pai do menor LUCAS GABRIEL CANDIDO 

VIEIRA, determinando que se proceda à retificação do registro de 

nascimento do autor, incluindo-se o patronímico do pai e os nomes de 

seus ascendentes como avôs paternos e, via de consequência; 

DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito. Assim 

sendo, expeça-se mandado de averbação para que no registro de 

nascimento do autor (fl. 13) conste doravante o nome OSVALDIN COSTA 

DA SILVA, bem como para que seja acrescentado o patronímico DA 

SILVA, passando o requerente a se chamar LUCAS GABRIEL CANDIDO 

DA SILVA. Isento de custas e honorários face à gratuidade de Justiça que 

ora defiro, com escoro no art. 98 do CPC/2015. Notifique-se ao 

Parquet.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após cumpridas as 

determinações supracitadas, certifique-se e remeta-se ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 107137 Nr: 3125-46.2007.811.0002

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDL, JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YASMIN DE PINTO NOVO - 

OAB:21335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, defiro 

PARCIALMENTE o pedido de fl. 20/21, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

mediante carga em livro próprio, sem recolhimento de taxa de 

desarquivamento, procedendo-se às anotações de estilo.

Caso não haja manifestação da parte interessada, no prazo mencionado, 

retorne os autos para o arquivo, com as cautelas de estilo.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 521094 Nr: 25026-21.2017.811.0002

 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: MRDS, ABBDAJ, AFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDD, DCTPDMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de abertura de Inventário conjunto proposto por MAYARA 

ROBERTA DALTRO SILVA, em razão do falecimento de seus avós 

TARCILA PINTO DE MATOS DALTRO e LIDERMANO DA SILVA DALTRO.

De acordo como inciso III do art. 672 do CPC/2015, é lícita a cumulação de 

inventários se a realização de uma partilha depender de outra.

 Nem sempre se observará a cumulação dos inventários, pois prevê o 

CPC/2015 que se a dependência for parcial, por haver outros bens, 

poderá o juiz ordenar a tramitação separada do segundo inventário, se 

melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual 

(parágrafo único).

 No caso em apreço, o inventário dos bens dos falecidos TARCILA PINTO 

DE MATOS DALTRO e LIDERMANO DA SILVA DALTRO, poderá ser 

cumulado, no entanto, caso tenham deixado outros bens para serem 

inventariados, deverá ter tramitação separada.

 Por fim, caso eventualmente já tenham sido partilhados os seus bens, seu 

quinhão deverá ser objeto de sobrepartilha.

 Destarte, defiro a gratuidade de Justiça postulada, o que faço com escoro 

no art. 98 do CPC/2015.

Nomeio inventariante MAYARA ROBERTA DALTRO SILVA, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (Art. 617, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Com aporte aos autos das primeiras declarações, citem-se os 

interessados e a Fazenda Pública (CPC - art. 626), para que se manifeste 

sobre os valores, podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro 

em 15 (quinze) dias (CPC - art. 629) ou atribuir valores, que poderão ser 

aceitos pelos interessados (CPC - art. 638), manifestando-se 

expressamente.

Após, notifique-se o ilustre representante do Ministério Público (art. 178, II, 

do CPC/2015).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 630 de 728



Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às ultimas declarações (CPC - art. 628) e 

digam, em 15 (dez) dias (CPC - art. 637).

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (CPC - art. 638).

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 442136 Nr: 7829-87.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ex Positis, observadas as exigências da norma constitucional, em seu art. 

226, §6º, bem como da disciplina do art. 1.571, IV, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e DECRETO O DIVÓRCIO do casal, MARIA 

BENISIA DIAS DOS SANTOS e ANTONIO HAMILTON PEREIRA DOS 

SANTOS, para todos os efeitos legais, bem como determino que seja 

procedida a retificação da data de nascimento da autora no registro de 

casamento e, via de consequência; DECLARO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, com escoro no art. 487, I, do 

CPC/2015.Expeçam-se os competentes mandados aos Cartórios do 

Registro Civil competente, para constar na certidão casamento a 

averbação do divórcio, bem como a retificação da data de nascimento da 

requerida, qual seja, MARIA BENISIA DIAS DOS SANTOS, para todos os 

efeitos legais.Sem custas e honorários advocatícios diante dos benefícios 

da gratuidade de Justiça que ora defiro, com escoro no art. 98 do 

CPC/2015.Publique-se. Intime-se e cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as determinações supracitadas, arquive-se com as cautelas de 

estilo.Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008394-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SATRIX ANGELICA SILVA MELLO (REQUERENTE)

EDITH MARIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008394-63.2018.8.11.0002. REQUERENTE: SATRIX ANGELICA SILVA 

MELLO Vistos etc. SATRIX ANGÉLICA DA SILVA MELLO, qualificada na 

inicial, ajuizou AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA, objetivando ordem judicial a fim de ser 

determinada a retificação de seu registro, de modo a excluir a partícula 

“da” de seu sobrenome, conforme petição inicial e documentos. Instado a 

se manifestar, o representante do Ministério Público, em manifestação 

anexa ao id. n.15853396, opinou pela procedência do pedido. É o relatório. 

Fundamento e decido. Observando-se os fatos acima relatados, bem 

como diante da análise da documentação comprobatória das alegações do 

requerente e, ainda, considerando a manifestação favorável do 

representante do Ministério Público, cujos fundamentos passam a integrar 

esta decisão “per relationem”, além do amparo no disposto no disposto no 

art. 109, §5º, da Lei nº 6.015/73 c/c art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado a este Juízo e, via de consequência; 

determino a retificação do registro de nascimento da parte autora, 

passando a constar como SATRIX ANGÉLICA SILVA MELLO, 

expedindo-se o competente mandado ao Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Naturais competente. Atribuo força de Mandado Judicial para as 

retificações necessárias, e, com as devidas anotações, encaminhem-se 

os autos ao arquivo. Expeça-se Carta Precatória, caso necessária. Defiro 

o pedido de gratuidade judiciária. Sem honorários. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Tratando-se de 

jurisdição voluntária, resta evidente o desinteresse da parte autora em 

recorrer, pelo que determino, desde já, que seja certificado o transito em 

julgado, bem como as respectivas expedições necessárias. Cumpridas as 

determinações supracitadas, remeta-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações devidas. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008108-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(EXEQUENTE)

PEDRO DIAS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NAILSON NANDO OLIVEIRA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. DE ALMEIDA MARTINS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008108-22.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: B. DE ALMEIDA MARTINS & CIA LTDA - ME REQUERIDO: 

AGROPECUARIA RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos... 

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença. Tratando-se de 

cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, mais em 

específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado os 

devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito (Id. nº 13944648), no prazo de 15 dias. Em não sendo 

feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao débito multa e 

honorários em 10%. Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, 

acrescente-se multa e os honorários sobre o restante. Em não sendo 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, expeça-se desde 

logo mandado de penhora e avaliação. Intime-se ainda o executado para 

que apresente impugnação, nos termos do art. 525, do NCPC o prazo de 

15 dias a partir do prazo decorrido para pagamento. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006909-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY TERESA BERWANGER DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006909-28.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): DANIELLY TERESA BERWANGER DE SIQUEIRA RÉU: SAGA 

JAPAN COMERCIO DE VEICULOS 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. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com 

Responsabilidade Civil Com Pedido De Tutela De Urgência, interposta por 

DANIELLY TERESA BERWANGER DE SIQUEIRA em desfavor do SAGA 

JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Da análise dos autos, verifico que 

que a autora alega ter adquirido da empresa requerida em setembro de 

2017, 01 veículo seminovo - NISSAN MARCH 1.0SV, ANO/MODELO 

2015/16, placa QBL7540, RENAVAM 01067270679, pelo valor de R$ 

37.490,00 (trinta e sete mil quatrocentos e noventa reais), com garantia de 

01 ano. O pagamento deu-se mediante uma entrada no valor de R$ 

17.984,00 (dezessete mil novecentos e oitenta e quatro reais), valor este 

representado por seu antigo veículo, sendo o restante R$ 20.522,40 (vinte 

mil quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), financiado em 48 
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(quarenta e oito) parcelas de R$ 634,35 (seiscentos e trinta e quatro reais 

e trinta e cinco centavos). Informa a autora que, após alguns meses após 

a aquisição do respectivo veículo, este começou a apresentar problemas, 

o que motivou a visita oficina da concessionária gerando a ordem de 

serviço de nº 39026, ficando o lá para o conserto do dia 29/05/2018 até o 

dia 23/06/2018. Diz também, que após o primeiro conserto, o veículo ainda 

apresentou problemas mais 03 vezes, gerando novas visitas à oficina 

para os devidos reparos. Requer em sede de tutela de urgência a 

restituição imediata da quantia paga pelo veículo, inclusive as parcelas 

adimplidas do financiamento, com a restituição do veículo à Requerida, 

bem como, a exibição do laudo de vistoria realizado pela empresa Dekra. 

Por verificar ausência de prejuízo quanto ao pedido de exibição do 

respectivo laudo, nos termos do art. 401 do CPC, Defiro o pedido de 

exibição do laudo de vistoria, caso tenha sido feito, do veículo aqui 

discutido, devendo a empresa Dekra ser citada responder no prazo de 15 

(quinze) dias. Em havendo recusa, fica o terceiro advertido de que o não 

cumprimento ensejará na apreensão dos documentos, requisitando, se 

necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de 

desobediência (CPC, art. 403, parágrafo único). Em relação ao pedido de 

tutela, São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a 

probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Nesse sentido, orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO 

INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA 

SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADA PELO CONSUMIDOR - 

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO. Presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte autora, é 

viável a concessão da medida de urgência, já que não preenchidos os 

requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015). Devem ser 

suspensos os descontos realizados em conta bancária de quem alega 

não ter firmado o contrato correspondente se a instituição financeira não 

demonstra a origem e a licitude do débito. (AI 135305/2016, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)”. A probabilidade do 

direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de 

documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, 

seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais 

documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, 

evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser 

levantado dúvida razoável. É provável o direito, em outros termos, como 

sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença 

de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse 

ser a causa julgada desde logo. Nesse sentido, da análise das prova oral 

produzida em justificação prévia mediante a oitiva do depoimento de duas 

testemunhas, especificadamente Eduardo e Wilder, tenho que ficou 

comprovado os defeitos apresentados no veículo e que este foi levado 

várias vezes à concessionária, oportunidade onde foram feitos alguns 

repareis e trocas algumas peças. Por certo, todo bem de consumo possui 

um tempo de vida útil, ou seja, de durabilidade. No caso de um automóvel, 

é intuitivo que se os vícios surgem logo nos primeiros meses após a sua 

aquisição, impondo uma série de tentativas de reparos, com idas e vindas 

até a concessionária, sem que os defeitos sejam solucionados na sua 

plenitude, exsurge um manifesto descumprimento do dever de qualidade, 

de tal modo que o fornecedor deve atuar no sentido de minimizar os 

prejuízos do adquirente enquanto não solucionada a lide, notadamente 

porque somente será arredado o seu dever de restituir ou reparar se 

houver prova de que os vícios não existiam ao tempo da aquisição ou que 

surgiram por mal uso do bem. No entanto, deve-se se destacar que 

mediante os depoimentos e considerando apenas as circunstancias que 

influenciam a análise da tutela de urgência, que possui o nítido escopo de 

devolução dos valores pagos devido aos problemas mecânicos 

apresentados pelo veículo, vejo que os reparos foram realizados no 

veículo e não há informação nos autos e nos depoimentos, de que este 

está impossibilitado de circular, me levando a crer, que a autora está 

utilizando-o normalmente. Nesse sentido, não há como se extrair a priori 

falha na prestação de serviço pela parte ré de modo a ensejar rescisão do 

contrato e a devolução do valor pago pelo bem. Entende a jurisprudência; 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM 

DEFEITOS – NÃO ACEITAÇÃO DA TROCA DO VEÍCULO POR OUTRO 

ZERO KM - VICIO OCULTO - SANAÇÃO DO DEFEITO POR QUEM DE 

DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE - 

MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO – 

HONORÁRIOS DENTRO DOS PARÁMETROS DO ART. 85, §2º DO CPC – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A despeito dos 

defeitos de fabricação encontrados, a perícia revela que foram 

integralmente sanados por quem de direito. Daí, porque, inexiste razão de 

ordem jurídica para sustentar-se o pedido de resolução contratual. O fato 

de o consumidor levar por diversas vezes o veículo para o conserto não 

pode ser considerados meros dissabores, sobretudo quando se trata de 

um veículo zero quilômetro, restando configurado a materialização do dano 

moral. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não 

onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi 

concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra 

parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Demonstrados 

os gastos no período em que o autor permaneceu sem o veículo para 

atividades do dia a dia, o consumidor tem direito à indenização por danos 

materiais. (Ap 113445/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, 

Publicado no DJE 09/03/2018). DESSA FORMA, por não vislumbrar a 

possibilidade de concessão da medida, REJEITO A TUTELA PRETENDIDA. 

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 05/12/2018, às 08:00 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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004546-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANICELIO COSTA NETO (AUTOR(A))

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MATHEUS NASSER DIAS COUTO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (ADVOGADO(A))

BONSUCESSO PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que as respostas/contestações do Bando BMG S/A 

(ID n. 14010481/seguintes de 05/07/18), do Banco Daycoval S/A (ID n. 

14675269/seguintes de 10/08/18) e de Banco Olé Bonsucesso ( ID n. 

15158543/seguintes de 04/09/18) foram apresentadas no prazo legal. 

Outrossim, procedo a intimação da parte requerida para que tome 

c o n h e c i m e n t o  d a  a p r e s e n t a ç ã o  d a s  m e n c i o n a d a s 

respostas/contestações, manifestando, caso queira, nos termos da 
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decisão ID n. 13608708 de 12/06/18.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004546-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANICELIO COSTA NETO (AUTOR(A))

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MATHEUS NASSER DIAS COUTO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (ADVOGADO(A))

BONSUCESSO PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que as respostas/contestações do Bando BMG S/A 

(ID n. 14010481/seguintes de 05/07/18), do Banco Daycoval S/A (ID n. 

14675269/seguintes de 10/08/18) e de Banco Olé Bonsucesso ( ID n. 

15158543/seguintes de 04/09/18) foram apresentadas no prazo legal. 

Outrossim, procedo a intimação da parte requerente para que tome 

c o n h e c i m e n t o  d a  a p r e s e n t a ç ã o  d a s  m e n c i o n a d a s 

respostas/contestações, manifestando, caso queira, nos termos da 

decisão ID n. 13608708 de 12/06/18.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001190-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY (ADVOGADO(A))

CREUSA DE ALMEIDA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

SPOLADOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

KUYTTH MAYARA DE ALMEIDA MAGALHAES (TERCEIRO INTERESSADO)

K. M. D. A. M. (REPRESENTADO)

K. M. D. A. M. (REPRESENTADO)

K. M. D. A. M. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001190-02.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: CREUSA DE ALMEIDA MAGALHAES REQUERIDO: 

SPOLADOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA 

S.A. Vistos... Por verificar que a ré Companhia De Seguros Aliança Do 

Brasil (BB Seguros) ainda não foi citada, defiro o pedido de expedição de 

novo mandado no novo endereço indicado à Id; nº 9495670 - Pág. 2, 

devendo a Sra. Gestora espedir o necessário. Designo nova audiência de 

conciliação, a ser realizada no dia 21/11/2018, às 09:00 horas. Por 

envolver direito de Menor, determino o envio dos autos ao Ministério 

Público para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002102-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBAO COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - PJE 

n.1002102-33.2016.8.11.0002 IMPULSIONO o processo para proceder a 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte exequente para providenciar o 

pagamento da diligência do Senhor (a) Oficial de Justiça para que esta 

Secretaria providencie a expedição de mandado de citação para a parte 

executada, no novo endereço informando na petição ID n. 12408853 de 

26/03/18. VÁRZEA GRANDE, 12 de outubro de 2018. SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 64596 Nr: 805-28.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO 

BATISTA DE FREITAS, ELISA BRANCO FERNANDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLECIA PANIAGO DA SILVA 

PIMENTEL - OAB:9785, Clecia Paniago da Silva Pimentel - 

OAB:9785/MT

 Certifico que advogada da parte ré Clecia Paniago da Silva Pimentel não 

estava habilitada para receber intimação porque não cadastrada, 

regularizada a situação, encaminho para nova publicação a decisão de 

197, a seguir transcrita: “Processo n.º 037/04 (Cód. 64596) Vistos”... 

Realizada a penhora do veículo indicado pelo credor, intime-se a 

codevedora acerca da constrição. Sem prejuízo, ao credor para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande–MT, 31 de agosto de 2018. Ester Belém 

Nunes-Juíza “de Direito.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 254891 Nr: 13070-52.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ALFREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATTRACT DESIGNER MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13070-52/2010. (Cód. 421482)

Vistos...

Rejeito o pedido de fls. 106, por verificar que o requerido é revel, cujo 

cumprimento de sentença é regido pelo art. 513, § 2º do CPC, motivo pelo 

qual, determino a expedição de novo mandado, nos termos da decisão de 

fls. 101, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 09 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392776 Nr: 7061-98.2015.811.0002

 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: LEANDRO SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 7061-98/2015. (Cód. 392776)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 09 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 442224 Nr: 7888-75.2016.811.0002

 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: SADOC SARUBBI VALDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:OAB/MT12.333

 Processo nº 7888-75/2016. (Cód. 442224).

Vistos...

Trata-se de pedido de revisão dos valores referentes aos honorários 

periciais opostos pela ré.

Em que pese a irresignação da parte requerida, o valor fixado, 

concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, remunera 

condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a existência ou 

não da invalidez permanente alegada nos autos.

Convém destacar, que a realização da perícia em comento é minuciosa e 

se trata de trabalho médico para apurar por meio de exame físico pessoal, 

com o diagnostico da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade 

laboral dela advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve 

a análise dos quesitos e consequentes respostas.

Note-se ainda, que no que concerne ao valor dos honorários periciais 

fixados, é cediço que não existe no ordenamento jurídico pátrio critérios 

objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um 

arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da 

razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa 

remuneração ao perito, condizente com o trabalho a ser desempenhado.

Dessa forma, vislumbro que o montante outrora imposto está condizente 

com a realidade dos serviços a serem prestados pelo perito, cumprindo 

com a finalidade de remunerar com dignidade o trabalho do profissional, 

sem que acarrete enriquecimento ilícito do profissional técnico.

Ainda, entendo que o pedido de reconsideração não suspende o prazo 

para a apresentação de recurso próprio, estando inclusive o prazo, já 

decorrido.

No mais, determino a intimação da parte requerida, para que no prazo de 

cinco dias, providencie o depósito dos honorários periciais, sob pena de 

penhora dos respectivos valores.

Ainda, digam as partes no prazo comum de quinze dias, sobre o laudo 

pericial juntado às fls. 120/128.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 09 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 422657 Nr: 23380-44.2015.811.0002

 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: ACDLB, CLAUDIONOR PEDRO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/ RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento da diferença do seguro DPVAT em 

favor do autor na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá 

ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, 

na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

09 DE OUTUBRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 448280 Nr: 11047-26.2016.811.0002

 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: ISAIAS TEIXEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Processo n.º 11047-26/2016. (Cód. 448280)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir 

contradição em relação aos valores sucumbenciais fixados.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão/sentença embargada qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada. Também são admitidos para correção de 

eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado.

No caso em apreço, o embargante sustenta que, ao decidir houve 

contradição quanto à estipulação dos honorários advocatícios 

sucumbenciais.

Entendo que tal alegação não merece prosperar, visto se tratar aplicação 

do art. 85, § 8º, em sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, 

ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos 

do § 2º.

Ainda, tenho que foi levado em consideração para definição do percentual 

a ser fixado, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Nesse sentido, ainda que fosse provido o recurso outrora interposto, 

entendo que a porcentagem indicada desvalorizaria e feriria a dignidade 

dos serviços prestados pelo Sr. Advogado.

Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não existir qualquer 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, 

condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o 

valor atribuído à causa.

Assim, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 09 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 421482 Nr: 22756-92.2015.811.0002

 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: JOSIANE NUNES MARCIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 22756-92/2015. (Cód. 421482)

Vistos...

Ao credor para no prazo de cinco dias, dizer se concorda com os valores 

depositados às fls. 131, ciente que sua inércia ensejará na concordância 

e extinção do feito.

Intime-se.
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Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 09 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437154 Nr: 5230-78.2016.811.0002

 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: FRANK PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n.º 5230-78/2016. (Cód. 437154)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA DA DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por FRANK PEREIRA COSTA em desfavor de SEGURADORA 

LIDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT.

Em virtude do pedido de desistência formulado pelo autor às fls. 138, 

oportunizei a fala ao réu, conforme manifestação de fls. 141.

Dessa forma, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA 

AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, VIII, do NCPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Com relação aos 50% dos honorários levantados pelo Sr. Perito, determino 

que este promova a devolução dos mesmos, tendo em vista a desistência 

do autor no seguimento da ação.

Devolvidos os valores, desde já autorizo a devolução do valor total para a 

seguradora, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE-MT, 09 E OUTUBRO DE 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 426546 Nr: 25402-75.2015.811.0002

 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: SUIANE GAZIERO

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n.º 25402-75/2015. (Cód. 426546)

Vistos...

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta 

por SUIANE GAZIERO em desfavor de SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Denoto da análise dos autos, que a autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, pois deixou manifestar-se mesmo depois de ter 

sido intimado, ciente das penas em caso de inércia.

 Intimado o requerido, este manifestou-se às fls. 127.

DIANTE DISSO, ante a desídia do autor, JULGO ESTE PROCESSO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, III, e § 1o, CPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à extinção do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE, 09 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 445473 Nr: 9647-74.2016.811.0002

 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: DILMARA FEITOSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Processo n.º 9647-74/2016. (Cód. 445473)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir 

contradição em relação aos valores sucumbenciais fixados.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão/sentença embargada qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada. Também são admitidos para correção de 

eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado.

No caso em apreço, o embargante sustenta que, ao decidir houve 

contradição quanto à estipulação dos honorários advocatícios 

sucumbenciais.

Entendo que tal alegação não merece prosperar, visto se tratar aplicação 

do art. 85, § 8º, em sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, 

ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos 

do § 2º.

Ainda, tenho que foi levado em consideração para definição do percentual 

a ser fixado, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Nesse sentido, ainda que fosse provido o recurso outrora interposto, 

entendo que a porcentagem indicada desvalorizaria e feriria a dignidade 

dos serviços prestados pelo Sr. Advogado.

Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não existir qualquer 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, 

condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o 

valor atribuído à causa.

Assim, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 09 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391968 Nr: 6532-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN NONATO VANALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Processo nº 653279/2015. (Cód. 391968)

Vistos...
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Ao réu para, no prazo de cinco dias, requer o que lhe é de direito, nos 

termos do art. 485, §6º do CPC, ciente que sua inércia resultará na 

concordância.

Após, conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 09 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 348750 Nr: 14869-91.2014.811.0002

 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: DURVANIL SANTANA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 14869-91/2014. (Cód. 348750)

Vistos...

Arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 09 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435614 Nr: 4413-14.2016.811.0002

 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: SUZI ELAINE SALLES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Processo nº 4413-14/2016. (Cód. 435614)

Vistos...

Determino a intimação da Seguradora, para que no prazo de cinco dias, 

providencie o depósito dos honorários periciais sob pena de penhora do 

valor.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 09 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 64596 Nr: 805-28.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO 

BATISTA DE FREITAS, ELISA BRANCO FERNANDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLECIA PANIAGO DA SILVA 

PIMENTEL - OAB:9785, Clecia Paniago da Silva Pimentel - 

OAB:9785/MT

 Processo n° 037/04 (Cód. 64596)

Vistos...

Defiro o pedido de fls. 193, quanto à penhora do veículo Renault Clio AUT 

10H3P, ano/modelo 2014/2015 e placas QBW-8227, indicado no extrato de 

fls. 189.

Acaso a restrição apontada pelo sistema Renajud seja de alienação 

fiduciária, determino que a penhora recaia sobre os direitos da devedora 

decorrentes do contrato, sem interferir, contudo, no direito do credor 

fiduciante, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 

Justiça. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO 

ESPECIAL. OFENSA A SÚMULA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DIREITOS SOBRE BEM ALIENADO 

FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

(STJ, REsp 834.582/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 30/03/2009).

Para tanto, mantenham-se os autos conclusos para as providências no 

sistema Renajud.

Defiro, ainda, acaso constem informações acerca da instituição financeira 

a serem obtidas no ato da penhora, a expedição de ofício para informar 

quanto à situação do contrato.

Indefiro o pedido de expedição de ofício ao 1º Serviço Registral desta 

Comarca por observar que a parte não é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, de forma que deve dirigir-se até a serventia e solicitar 

os documentos que entender devidos.

Sem prejuízo das providências supra, defiro a expedição de mandado de 

penhora de bens que guarnecem as residências dos devedores.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de janeiro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 326420 Nr: 22776-54.2013.811.0002

 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: DIEGO MARCIEL DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Processo 22776-54.2013 Código 326420

Vistos...

Intime-se o autor pessoalmente para providenciar o levantamento do valor 

sob pena do feito ser arquivado, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 10 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 439409 Nr: 6485-71.2016.811.0002

 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: NANCI MARTINS FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA - OAB:132033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTAS - OAB:OAB/MT 9700

 Processo n.º 6485-71.2016. Codigo.439409

Vistos...

Analisando os autos, verifico que às fls.131,determinei que a empresa ré 

cumprisse o venerando acordão de fls.125/128. No entanto até o momento 

se manteve inerte.

Dessa forma, determino a intimação do réu para que providencie o 

imediato cumprimento da liminar, sob pena multa diária, que majoro para 

R$5.000,00(cinco mil) reais, pelo prazo de 30 dias.

Decorrido o prazo e não cumprida a liminar, manifeste –se autor.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Várzea Grande-MT, 19 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000488-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

ELAINE TRILHA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000488-56.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELAINE TRILHA RIBEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de Embargos 

Declaratórios opostos pela autora, argumentando existir contradição no 

enquadramento da lesão apurada no laudo pericial à tabela prevista na lei 

9.194/74. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser 

sanada (art. 1.022 do CPC). Também são admitidos para correção de 

eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado. No caso em apreço, os embargantes sustentam 

que, ao decidir, houve contradição na r. sentença, vez que o laudo atesta 

que a parte autora sofreu incapacidade permanente, acarretando em 

perda funcional em 10% do segmento da coluna cervical e que o valor 

correto seria 25% x 25% x R$ 13.500,00 = R$ 843,75 reais. De plano 

entendo que tais alegações não merecem prosperar, visto que se trata de 

lesão sofrida na Coluna Cervical, e não lesão na coluna vertebral. Ainda, 

vejo que o Sr. Perito em seu aludo Pericial sob a Id. nº 7968330 - Pág. 2, 

foi claro em descrever a lesão como sendo no Seguimento da Coluna 

Cervical, e seguindo a tabela (Lei 6.194/74) tem-se a quantificação de 

perda parcial incompleta coluna cervical em 100%, sendo o percentual do 

redutor apurado pelo perito 25%, totalizando o valor de R$ 3.375,00 não 

havendo que se falar em aplicação errônea de valores. Portanto, a r. 

sentença não carrega nenhum vício, vez não existir qualquer contradição, 

omissão ou obscuridade a ser sanada. Assim, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1001817-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA (ADVOGADO(A))

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (REQUERIDO)

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001817-06.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM 

LTDA REQUERIDO: JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE, JOSE MARIA 

OTAVIO MARTINS DUARTE Vistos... Conforme se verifica da certidão 

retro, verifico que as tentativas de citação que resultaram infrutíferas, em 

virtude da ausência do requerido. Com efeito, autorizo a expedição de 

novo mandado, objetivando nova diligência para citação, conforme 

requerido na Id. 14046371. Entretanto, verificando o Sr. Oficial de Justiça 

que, após ter procurado a parte requerida por três vezes no endereço 

indicado, sem a encontrar e havendo suspeita de ocultação, fica 

autorizado a proceder à citação por hora certa, na forma dos arts. 252 e 

253, ambos do novo CPC, mediante complementação de diligência, se 

necessário. Realizada a citação por hora certa a Escrivania deverá 

atender o disposto no artigo 254, do novo CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000362-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

EDSON HITOSHI OTOMURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA SILVA ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000362-40.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDSON HITOSHI OTOMURA RÉU: ADEMIR DA SILVA ALMEIDA 

Vistos... Por verificar que até o momento o réu não foi citado, mesmo 

depois de várias tentativas, inclusive após a realização de buscas de 

endereço, hei por bem, nos termos do art. 246, IV do CPC, deferir a 

citação da parte ré via edital. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1009256-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

GABRIEL BURJAILI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL CERQUEIRA SOEIRO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON DALEFFE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009256-34.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA 

REQUERIDO: CLEVERSON DALEFFE Vistos... Nos termos do art. 726 do 

CPC, determino a notificação do requerido para tomar conhecimento dos 

fatos, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009233-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009233-88.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

REQUERIDO: SELIO SOARES DE QUEIROZ Vistos... Em que pese se tratar 

de Cumprimento de sentença em Ação Civil Pública, DECLINO EX OFFICIO 

DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de 

Fazenda Pública desta Comarca, para onde o processo deverá ser 

distribuído. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003039-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JO BARBOSA CRISANTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003039-09.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JO BARBOSA CRISANTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos... Intime-se o autor para falar sobre o laudo 

pericial de Id. nº 13799994. No impulso, providencie a Sra. Gestora a 

expedição do alvará dos honorários em favor do Sr. Perito. Feito isso, 
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conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002550-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

MARCELA SALOMAO DANTAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002550-06.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCELA SALOMAO DANTAS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Intime-se o autor 

para falar sobre o laudo pericial de Id. nº 13594602. Feito isso, conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008152-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008152-07.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

RÉU: AMERICA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME Vistos... Recebo 

a emenda retro. Nos termos do Novo CPC, Expeça-se mandado para 

pagamento do valor indicado na inicial, bem como, o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento ao valor atribuído à causa, no 

prazo de quinze dias (CPC, art. 701), consignando, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isento do pagamento de custas processuais (CPC, art. 701, 

§ 1º). Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer 

embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007793-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JANE MARIA DA SILVA NOBREGA MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007793-91.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JANE MARIA DA SILVA NOBREGA MEDEIROS REQUERIDO: 

BANCO PAN S.A. Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo comum de 

quinze dias, indicarem as provas que pretendem produzir. Feito isso, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000141-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEDIAS NICACIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO JACINTO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000141-57.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ABEDIAS NICACIO DOS SANTOS RÉU: LUCIO JACINTO 

NASCIMENTO Vistos... Em face da certidão de óbito de Id. nº 13237574, 

suspendo o processo nos temos do 313, I do CPC, pelo prazo de 90 

(noventa) dias. Deve o autor no prazo, providenciar nos termos do art. 

110, do CPC, a substituição processual indicando o respectivo espólio, de 

quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros. Deve ainda, a Sra. 

Gestora certificar se o réu apresentou contestação. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000089-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PHRANCYSLLENE LOPES RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

HEMERSON LEITE DE SOUZA (ADVOGADO(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: 1000089-27.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): PHRANCYSLLENE LOPES RAMOS DA SILVA RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Ao autor para, 

no prazo de cinco dias, dizer se possui interesse na produção de prova. 

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004328-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF (ADVOGADO(A))

MARLENE TEREZINHA MAFFINI (AUTOR(A))

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004328-74.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARLENE TEREZINHA MAFFINI RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Ao autor para, no 

prazo de cinco dias, dizer se possui interesse na produção de prova. 

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003117-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003117-37.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo comum de quinze dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir. Feito isso, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004602-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS 

DO MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

MARCELA LEÃO SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Reginaldo Reisen Pereira (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004602-38.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE 

ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA RÉU: REGINALDO REISEN PEREIRA 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por 

RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS 

DO MATO GROSSO LTDA em desfavor de REGINALDO REISEN PEREIRA. 

Em virtude do pedido de desistência formulado pelo autor às fls. 138, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC. Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. 

Por ter dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50. Decorrido o prazo recursal 

arquivem-se com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. VÁRZEA GRANDE-MT, 09 E OUTUBRO DE 2018. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002837-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOMES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002837-66.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 

EXECUTADO: GOMES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME Vistos... 

Trata-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA proposta por SUL 

AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em desfavor GOMES 

ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME. Em face do que consta sob a Id. 

nº 14891715, em que autor requer a desistência do feito, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Sem 

custas por ser feito novo e sem arbitramento de honorários advocatícios 

por não ter sido formada a relação processual. Decorrido o prazo e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004569-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ALVES GUIMARAES (AUTOR(A))

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004569-82.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

VERA LUCIA ALVES GUIMARAES RÉU: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 

S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por VERA LUCIA ALVES GUIMARAES, devidamente qualificada 

nos autos, em desfavor de FINANCEIRA PONTO FRIO, também qualificada, 

que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte: Alega que em 

setembro/2016 tomou conhecimento de uma restrição de crédito lançada 

pela ré em seu nome, de R$ R$ 986,30 (novecentos e oitenta e seis reais 

e trinta centavos), referente ao contrato n.° 149407, contudo, afirma 

desconhecer a dívida por não ter contratado os serviços da ré, tão pouco, 

recebido produtos. Requer a concessão de tutela para baixa da restrição 

e, ao final, a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré 

ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 

20.000,00. Com a inicial vieram a procuração e documentos. À Id. nº 

4157131, concedi a liminar para retirada do nome da autora do rol de 

inadimplentes. Realizada a audiência de conciliação, ambas as partes 

compareceram acompanhadas de seus respectivos advogados. Citada, 

não ofertou a ré defesa, o que foi certificado à Id. nº 5875521 - Pág. 1, 

vindo-me os autos conclusos. RELATEI, DECIDO: Observo dos autos que a 

ré foi citada mediante carta com aviso de recebimento, sendo certificado à 

à Id. nº 5875521 - Pág. 1 o decurso do prazo sem oferecimento de defesa. 

Assim, DECRETO SUA REVELIA, presumindo sua aceitação aos fatos 

arguidos na petição inicial, e julgo o feito antecipadamente. DOS FATOS 

As argumentações da autora de que não contraiu dívidas com a ré 

merecem ser acolhidas. Em se tratando de alegação negativa e de ter sido 

acionada a empresa ré a defender-se, deveria ter apresentado sua 

defesa com provas inequívocas de que a contratação da dívida foi 

realizada pela própria parte. Ora, em se tratando de uma afirmativa da 

parte autora de que não realizou tal contratação, caberia à empresa 

comprovar que sim e mostrar tal situação em juízo, olvidando-se, também, 

que por tratar-se de alegação de cunho negativo o ônus lhe cabia. 

Deixando o réu de defender-se os fatos tornam-se incontroversos, 

levando à presunção de que a dívida é fraudulenta e que concorda com 

as alegações inaugurais. Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se 

realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora. Certo é que 

sim, pois o fato da ré autorizar contratação, que por ausência de defesa 

concluo ser fraudulenta, leva-me a crer com certeza que obrou em má-fé 

e danos fez causar ao autor, especialmente de ordem emocional. 

Indubitavelmente, o apontamento indevido em órgãos restritivos de crédito 

faz com que a parte tenha aborrecimentos, angústia, insônia, perturbação 

de seu estado de espírito. Rotineiramente aportam neste juízo casos de 

denúncia de contratações fraudulentas em empresas, instituições 

financeiras e concessionárias de serviço público que, sem o devido 

controle, firmam contratos com falsários e realizam descontos inusitados, 

não autorizados pela parte. No caso em tela, verifico sobremaneira de 

dúvida que, mesmo em argumento possível de que teria ocorrido a fraude 

do contrato por documentos do autor, apresentados por outra pessoa, 

não isenta a ré de culpa, pois agiria, então, com negligência. O puro direito 

civil já nos afirma que aquele que causar dano a outrem é obrigada a 

indenizá-lo. No caso em tela o dano ocorreu e a ré não se fez corroborar 

documentalmente que agiu com zelo ou foi autorizado a proceder à 

contratação e às cobranças. E em se aquilatando a culpa da ré, esta há 

que reparar o dano causado, devidamente corrigido. Outrossim, o valor 

pleiteado do dano moral parece-me um tanto elevado, pois certo que 

houve o dano, mas a sua extensão foi mediana, pelo que o tenho como 

excedente nesse pedido. Assim não havendo nada mais a aquilatar neste 

feito e concluindo pela culpa efetiva da ré, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Moral para o fim de DECLARAR 

INEXISTENTE com relação à autora o contrato n.° 149407, referente ao 

apontamento de R$ 986,30, de 05.03.2016, constante no extrato de Id. nº 

3690986 - Pág. 4. CONFIRMO a tutela de Id. nº 4157131. CONDENO a ré a 

proceder à reparação dos danos morais à autora, no montante, que fixo, 

mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que 

deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso 

(Súmula 54, do STJ[1]), considerando que a relação aqui discutida é 

extracontratual, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação 

(Súmula 362, do STJ[2]). A fim de dar efetividade à tutela, expeçam-se 

ofícios ao Serasa e SPC para cumprimento da decisão de fls. 18. Por ter a 

autora decaído apenas no quantum indenizatório, condeno a ré, ainda, em 

custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em dez 

por cento sobre a condenação. Anotem as custas processuais no nome 

da ré para lastrear eventual Execução Fiscal. Transitada em julgado, 

intime-se a parte autora para querendo, proceder a sua execução, sob 

pena de arquivamento. Esta sentença é publicada no seguinte enderenço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 639 de 728



CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

[1] Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual. [2] A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009220-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALRA BATISTA TELES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BALDUÍNO PAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE 

MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 1009220-26.2017.8.11.0002 Valor 

da causa: $280,000.00 ESPÉCIE: [Intimação / Notificação]->CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: LINDALRA BATISTA 

TELES DE SOUZA Endereço: RUA NAÇÕES UNIDAS, CASA 21 QD 26, 

(LOT JD ESTADOS), JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78158-068 POLO PASSIVO: Nome: BALDUÍNO PAN Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para 

se manifestar a respeito de certidão negativa de Id. 12327420, no prazo 

de cinco dias. VÁRZEA GRANDE, 11 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009022-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS SC LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAIR DE JESUS OLIVEIRA (REQUERIDO)

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE 

MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 1009022-86.2017.8.11.0002 Valor 

da causa: $2,788.37 ESPÉCIE: [Intimação / Notificação]->CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: GAPLAN 

ADMINISTRADORA DE BENS SC LTDA Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ADEVAIR DE JESUS OLIVEIRA Endereço: Inexistente, 04, 

Rua Trinta (Cohab Primavera) - Quadra 28, Inexistente, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO para MANIFESTAR A RESPEITO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE ID. 

12429902, NO PRAZO DE CINCO DIAS. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). VÁRZEA GRANDE, 11 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000584-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SHEYLA CRISTINA BASTOS E SILVA BARBIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELAYNE DE OLIVEIRA DUTRA (REQUERIDO)

EDVALDO DA CONCEIÇÃO JÚNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE 

MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 1000584-37.2018.8.11.0002 Valor 

da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Intimação / Notificação]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: LUZIA RAMOS DE OLIVEIRA Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: HELAYNE DE OLIVEIRA DUTRA 

Endereço: RUA JOSÉ LUIZ COELHO, LOTE 24 QD 23, (LOT PIRINEU)/ VILA 

PIRINEU, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-320 Nome: 

EDVALDO DA CONCEIÇÃO JÚNIOR Endereço: RUA JOSÉ LUIZ COELHO, 

LT 24 QD 23, (LOT PIRINEU) / VILA PIRINEU, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-320 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DE ID. 12497308, NO PRAZO DE CINCO DIAS. VÁRZEA GRANDE, 11 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 
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sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001332-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro (ADVOGADO(A))

Luiz Carlos Moreira de Negreiro (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE APARECIDA SCHENATTO (REQUERIDO)

VILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE 

MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 1001332-69.2018.8.11.0002 Valor 

da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: Luiz Carlos Moreira de Negreiro Endereço: RUA DOS 

ARAÇÁS, 90, - ATÉ 299/300, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-154 POLO PASSIVO: Nome: LUCIANE APARECIDA SCHENATTO 

Endereço: AVENIDA FILINTO MÜLLER, 2300, (LOT S MATEUS), SÃO 

MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-141 Nome: VILSON 

PEREIRA DOS SANTOS Endereço: AVENIDA FILINTO MÜLLER, 2300, (LOT 

S MATEUS), SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-141 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO PARA SE 

MANIFESTAR A RESPEITO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE ID. 12434566, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS VÁRZEA GRANDE, 11 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002324-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (REQUERENTE)

RONAN PAGNANI TRUJILLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE 

MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 1002324-30.2018.8.11.0002 Valor 

da causa: $20,338.39 ESPÉCIE: [Citação, Diligências]->CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: AUTO POSTO SERTANEJO 

DE VOTUPORANGA LTDA Endereço: RODOVIA MARECHAL RONDON, km 

646, - DO KM 641,002 AO KM 642,501, VILA RONDON, ANDRADINA - SP - 

CEP: 16904-000 POLO PASSIVO: Nome: ARARAS PANTANAL 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA Endereço: RUA MINAS GERAIS, 06, (LOT 

N V GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-618 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para comprovar o 

recolhimento das diligências, no prazo de cinco dias. VÁRZEA GRANDE, 

11 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001175-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PADILHA ALVES (ADVOGADO(A))

CLEIDEUNICE LOPES (ADVOGADO(A))

LEONIR BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE 

MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 1001175-96.2018.8.11.0002 Valor 

da causa: $2,518.90 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: LEONIR BATISTA Endereço: C, 9, QUADRA 3, 

JARDIM IPANEMA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO Endereço: DO 

MEIO, 0, BOSQUE, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO PARA MANIFESTAR A 

RESPEITO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE ID. 12210369, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS. VÁRZEA GRANDE, 11 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008370-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008370-69.2017.8.11.0002. 

AUTOR: LUCAS MATHEUS SANTOS LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Em face da petição de id. 

12124430, em que a parte autora requer a desistência do presente feito, 

nos termos do parágrafo único 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 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas se houver pelo autor diante de sua desistência, conforme 

prevê o artigo 90 do CPC. Contudo a vista da gratuidade deferida, a 

exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o 

art. 98, § 3º do CPC. Sem condenação em honorários à vista da ausência 

do contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 10 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002619-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Borges Santos (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIRO RICCI (REQUERIDO)

ELI APARECIDA BORGES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL 1002619-04.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS 

LTDA REQUERIDO: ELI APARECIDA BORGES SANTOS, CLAUDEMIRO 

RICCI Vistos etc. Em face da petição acostada no Id. 12365946, em que a 

parte autora requer a extinção do presente feito, nos termos do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, e diante da concordância da 

parte contrária (Id. 124672150), 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 Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do § 

8º, do artigo 85, da Lei Processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 8 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002619-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Borges Santos (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIRO RICCI (REQUERIDO)

ELI APARECIDA BORGES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL 1002619-04.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS 

LTDA REQUERIDO: ELI APARECIDA BORGES SANTOS, CLAUDEMIRO 

RICCI Vistos etc. Em face da petição acostada no Id. 12365946, em que a 

parte autora requer a extinção do presente feito, nos termos do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, e diante da concordância da 

parte contrária (Id. 124672150), 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 Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do § 

8º, do artigo 85, da Lei Processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 8 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002619-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Borges Santos (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIRO RICCI (REQUERIDO)

ELI APARECIDA BORGES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL 1002619-04.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS 

LTDA REQUERIDO: ELI APARECIDA BORGES SANTOS, CLAUDEMIRO 

RICCI Vistos etc. Em face da petição acostada no Id. 12365946, em que a 

parte autora requer a extinção do presente feito, nos termos do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, e diante da concordância da 

parte contrária (Id. 124672150), 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 Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do § 

8º, do artigo 85, da Lei Processual. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 8 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004734-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSUE NUNES DAS CHAGAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL 1004734-32.2016.8.11.0002 AUTOR: 

JOSUE NUNES DAS CHAGAS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Em face da petição 

acostada no Id. 12165623, em que a parte autora requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, 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 Código de 

Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do inciso IV, § 2º, do 

artigo 85, da Lei Processual, contudo ficam suspensas pelo prazo de 

cinco anos, caso perdure a situação de pobreza. Certificado o trânsito em 
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julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. e 

Cumpra-se. Várzea Grande, 8 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006861-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RUDINEI DIAS DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006861-06.2017.8.11.0002. 

Vistos etc. Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na 

conta única (Id. 11828612) para a conta bancária indicada pela parte 

autora (Id. 12347597). No mais, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos no seguimento, com as baixas e anotações de 

estilo. Várzea Grande, 11 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 55209 Nr: 1353-87.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO AURELIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o petitório de fls. 260/261. Em assim sendo, suspendo o curso do 

processo pelo prazo 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo avençado, certifique-se e intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Intimo à parte requerida para se manifestar no prazo de 10 dias , sobre a 

juntada de fls. 105/107, bem como a efetuar o depósito judicial do valor 

integral dos referidos honorários, conforme decisão de fls. 101. NADA 

MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247782 Nr: 7491-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO PADRONIZADOS - IPANEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. A .B. ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA, 

FRANCISCO DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo para que a parte autora comprove o 

pagamento das diligências para fins de cumprimento da determinação para 

realização de penhora, conforme decisão de fls. 67. Em sendo assim, a 

intimo para que esclareça se tem interesse na penhora descrita no intem 3 

da decisão acostada às fls. 67. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297234 Nr: 17650-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL QUADRA 18 - LOTE 4

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV, EDSON 

HENRIQUE DE PAULA - OAB-MT 7182 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247788 Nr: 7530-23.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA REGINA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, PEDRO 

PAULO PEIIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 270309 Nr: 10795-96.2011.811.0002

 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: FORT LUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO 

DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANDERSON SOARES, R.Z. 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHOS BOLETA GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17000, DEUSLIRIO FERREIRA - OAB:5071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447/MT

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. DEUSLÍRIO 

FERREIRA, OAB-MT 5071, PARA, NO PRAZO LEGAL, RETIRAR O EDITAL 

DE CITAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO 

VIGENTE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270309 Nr: 10795-96.2011.811.0002

 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: FORT LUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO 

DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANDERSON SOARES, R.Z. 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHOS BOLETA GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17000, DEUSLIRIO FERREIRA - OAB:5071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO ANDERSON SOARES, Cpf: 

48764612104, Rg: 0.607.721-8, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: FORT LUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA MOVE AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 

PERDAS E DANOS, DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR EM DESFAVOR DE 

CLAUDIO ANERSON SOARES E R.Z. COMÉRCIO DE CONBUSTÍVEL E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Compulsando os autos, tenho que a 

presente ação, proposta no ano de 2011, ainda não obteve êxito na 

tentativa de citação do requerido Cláudio Anderson Soares. Pois bem. 

Considerando que as tentativas de citação pessoal do requerido Cláudio 

Anderson Soares via mandado restaram infrutíferas (fls. 125, 307), assim 

como a tentativa realizada via ARMP (fls. 294/295), mesmo após consulta 

realizada pelo Sistema Rede Infoseg (fls. 299/300), entendo que houve a 

comprovação do exaurimento das possibilidades do autor em localizar o 

endereço do respectivo réu. De tal modo, não se obtendo êxito na 

localização da requerida nos endereços informados e constante nos 

cadastros da receita, é possível a citação por edital nos termos do com 

artigo 257 do Código de Processo Civil.Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR 

EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Cuida-se de agravo de 

instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de 

citação por edital dos sócios da parte executada. 2 - Foram realizadas 

cinco tentativas de citação, todas frustradas, tanto da empresa devedora 

como de seus sócios, sendo certo que o Oficial de Justiça certificou, em 

cada oportunidade, que os devedores seriam desconhecidos no local ou 

teriam encerrado suas atividades. 3 - Tal circunstância encaixa-se nas 

hipóteses previstas no artigo 231 acima transcrito, não havendo porque 

não se proceder à citação por edital requerida. (...) (TRF-2 - AG: 

201302010060226, Relator: Desembargadora Federal CARMEN SILVIA 

LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 15/07/2013, SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 23/07/2013) (grifei)Deste modo, 

DEFIRO o pedido de citação por edital, com fulcro no artigo 256, II, do 

Código de Processo Civil, e determino a citação por edital do requerido 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do referido 

Código. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 11 de outubro de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268067 Nr: 14727-92.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385133 Nr: 2116-68.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ABELARDO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI ANTONIOLLI DA SILVA, REGINA 

CARVALHO DOS SANTOS, LENI ANTONIOLLI DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - OAB:MT 

17.634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 248607 Nr: 8204-98.2010.811.0002

 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: CARLOS ALBERTO DEOTTI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA FERREIRA GOMES DE 

MIRANDA(GILEADE REFEIÇÕES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Harry Magalhães - 

OAB:4.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO AUTOR PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO 

DE 15 DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 418238 Nr: 21129-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.C.C. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA 

ELETRÔNICA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MIRANDA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Mendes de Oliveira 

Mil Homens - OAB:15548, LAOSSY AMORIM MARQUEZINI - 

OAB:OAB/MT 16.386, MONIQUE FACCIN VILELA - OAB:17724/O

 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.: 381602 Nr: 27956-17.2014.811.0002

 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: EDAGAR PATRIL GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 200, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a parte 

autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 204/205), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para as contas bancárias indicadas pelo 

advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do Prov. nº 16/2011-CGJ, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 404598 Nr: 13700-35.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JANUÁRIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 152, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de fls. 154/155.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

para a conta bancária indicada pelo advogado (fls. 159/160).

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 295877 Nr: 16142-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES DE ARRUDA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, EMILIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - 

OAB:13.287-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES 

- OAB:18280/A

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 133/134, onde a parte requerida 

requer que se oficie ao Banco do Brasil para que junte aos autos o 

comprovante da transferência realizada.

Em análise aos autos, constata que o alvará fora expedido em favor da 

empresa requerida às fls. 128.

Pois bem. Tendo o alvará sido expedido, não há em que se falar em 

insucesso na liberação do dinheiro ou coisa diversa. Os valores foram 

transferidos para a conta indicada pelo douto patrono da parte requerida, 

sendo esse o comprovante expedido pelo Poder Judiciário.

Certo é que, com simples consulta a própria conta do autorizado pode se 

averiguar a referida transferência, vez que se não tivesse êxito tal 

transferência, esta seria detectada pela própria Conta Única.

Desse modo, indefiro tal pedido, devendo o feito ser arquivado, visto que 

já pagas as custas processuais.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 386072 Nr: 2679-62.2015.811.0002

 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: EDILEUZA NOVAIS FEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos etc.

Intime-se o credor a se manifestar acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença de fls. 133/135. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332978 Nr: 1638-94.2014.811.0002

 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: FRANCIMEIRE CORREA DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 133/136, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 139), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para as contas bancárias indicadas pelo 

advogado.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 75059 Nr: 7552-91.2004.811.0002

 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: FERNANDO CÉSAR CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 6413, LUCIANO DE ARRUDA - 

OAB:9420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 309/310, onde a parte requerida 

informa que não localizou o depósito, concernente ao alvará nº 

28077/2008 – Conta Única Bradesco (fls. 283), postulando pela juntada de 

extrato detalhado de conta judicial relacionada a este processo, no intuito 

de ser averiguada a data do pagamento e valor líquido resgatado no 

respectivo alvará.

E, considerando que atualmente a Conta Única é regida pelo Banco do 

Brasil, não há como este juízo expedir o extrato solicitado, sendo 

necessário solicitar tal intento diretamente à Conta Única.

Desse modo, oficie-se à Conta Única, solicitando informações acerca da 

liberação do alvará expedido às fls. 283, extraindo extrato referente à 

conta deste processo, e, principalmente, a data do seu efetivo 

cumprimento, encaminhado cópias de fls. 283/286v, bem assim desta 

decisão.

Com a resposta nos autos, intime-se a parte requerida, arquivando os 

autos no seguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 388200 Nr: 4208-19.2015.811.0002

 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: ALBERTINA PAES DE CAMPOS CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

e, considerando o valor ínfimo atribuído ao valor da causa, por apreciação 

equitativa arbitro os honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 

(dois mil 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 425839 Nr: 25059-79.2015.811.0002

 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: VALKIRIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Vistos etc.Consta às fls. 70/74 Embargos de Declaração opostos pela 

parte requerida, em que alega que a sentença constante às fls. 65/68 é 

omissa ao deixar de fundamentar a existência de dano moral, alegando 

que o dano moral não restou comprovado, bem assim que há contradição 

quanto ao início da incidência dos juros de mora. Os embargos são 

tempestivos, posto que interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023 

do CPC, conforme certidão de fls. 83.Manifestação da parte autora às fls. 

86/87.É o breve relato.Fundamento e decido.Os embargos declaratórios 

encontram previsão no art. 1.022, possuindo a função de esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; 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.Em análise aos autos, verifico que razão não assiste ao 

embargante, pois inexiste omissão na referida sentença, uma vez que 

está claramente fundamentado o dano moral in re ipsa, o qual ficou 

configurado à fls. 67, uma vez que a requerida não comprova a 

legitimidade da negativação.(...)No que concerne a aferição acerca do 

termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor da indenização por 

danos morais, não vislumbro a contradição alegada. No caso dos autos 

restou incontroverso que a autora teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, visto que não manteve qualquer relação 

contratual que gerasse o débito objeto de apontamento nos cadastros de 

restrição de crédito. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, o 

termo inicial deve ser a data do evento danoso (data da negativação – 

15.08.2014 - fls. 22), nos termos da Súmula nº 54 do STJ. (...)conheço os 

Embargos Declaratórios, porém NÃO OS ACOLHO, nos termos 

supracitados, mantendo-se a sentença de fls. 65/68 incólume. No mais, 

intime-se a parte requerida a contrarazoar o recurso de apelação 

acostado às fls. 75/82 (art. 1.010, § 1º, do CPC): Prazo: 15 dias. P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 412059 Nr: 17831-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DE EMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

e, considerando o valor ínfimo atribuído ao valor da causa, por apreciação 

equitativa arbitro os honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 

(dois mil 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.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 requerida em audiência de conciliação (fl. 293), 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.: 397880 Nr: 10193-66.2015.811.0002

 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: GEANDERSON MIRANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos etc.

1 - Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta 

única (fls. 124), para a conta bancária indicada pelo credor às fls. 155, eis 

que incontroverso.

2 - Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do at. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

3 - Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente 

do débito, requerendo a execução da sentença (fls. 154/155), bem assim 

as custas pagas em sede de recurso de apelação (fls. 152/153), intime-se 

a parte requerida/executada, para que pague o débito restante, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do NCPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, NCPC).

 4 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

5 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 431484 Nr: 1819-27.2016.811.0002

 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: GESUINO CAVALCANTE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 107, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de fls. 104/105.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

para a conta bancária indicada pelo advogado (fls. 112).

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 222723 Nr: 2996-70.2009.811.0002

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MIKINOV, MARGARIDA VAZ MIKINOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYZIA MENNA BARRETO 

FERREIRA - UNIVAG - OAB:MT 7.329B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCA DE ARAUJO 

MARQUES - OAB:2661/MT

 Vistos, etc.

Instada a se manifestar informando a qualificação de todos os confinantes 

do imóvel, a autora se limitou a afirmar que não tem contato com o 

requerido José Alberto de Oliveira, ora proprietário da área em litígio, o que 

destoa dos pedidos e requisitos da presente demanda.

Denota-se que a parte autora em um de seus pedidos pretende que: “Os 

limites a se constituírem, de acordo com o título de domínio e a posse do 

requerente, devem ser traçados e demarcados, por meio de medições.”, 

bem assim reforça seu pedido em sede de impugnação à contestação 

onde expressa que “a área, objeto da demarcação é o imóvel registrado 

sob o n. 7759”.

Logo, REITERO a intimação da parte autora para qualificar todos os 

confinantes da referida área a ser demarcada (matrícula 7759 – fl. 29), a 

qual é de sua propriedade, a fim de evitar eventual nulidade e para que se 

dê o regular cumprimento do previsto no artigo 574, do CPC, conforme já 

determinado no despacho que chamou o feito à ordem (fl. 182). Prazo 10 

dias.

No mais, verifica-se que a perícia realizada na área identificou que entre a 

propriedade da parte autora e do requerido há um corredor público 

(conclusão fl. 158).

 Sendo assim, inexistindo informação de que se trata de estrada vicinal de 

domínio municipal ou de terra devoluta de domínio do estado, DETERMINO a 

intimação do Município de Várzea Grande e do Estado de Mato Grosso 

para que se manifestem se possuem interesse na ação, devendo ser 

encaminhada cópia da perícia elaborada (fls. 154/167).

 Com a manifestação dos entes federativos, o que deverá ser certificado, 

abra-se vistas ao Ministério Público.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 215358 Nr: 10714-55.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PRETCZEWSKI, LAURA JANAINA 

PRETCZEWSKI, ALEX PRETCZEWSKI, MAIKO PRETCZEWSKI, ALEXANDRO 

PRETCZEWSKI, ESPÓLIO DE LAURO PRECZEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMONICA CORREA - OAB:10744, RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT 15.013 A

 Vistos etc.

Às fls. 373 veio a liquidação judicial.

A parte autora quedou-se inerte sem qualquer manifestação com relação 

ao ato, e a instituição bancária concordou com a estimativa e requereu o 

levantamento da verba depositada em excesso.

Razão pela qual, homologo o cálculo de liquidação.

Desse modo, expeça-se alvará em favor da parte executada no valor de 

R$ 304,02, observando a conta informada no petitório de fls. 387, sendo 

que o valor remanescente deverá ser depositado na conta do advogado 

credor.

 Por fim, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as anotações de 

praxe.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247796 Nr: 7529-38.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN 

LTDA-COLÉGIO MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para apreciação do requerimento formulado na inicial, necessário se faz a 

apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268779 Nr: 7503-06.2011.811.0002

 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: ELIAS PEDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA, 

SEBASTIÃO SILVA SOUZA, DULCINEIA NEVES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11.846-B/MT, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na decisão inicial às fls. 44, determinou-se a citação da parte requerida, 

dos confinantes, expedição de edital para conhecimento de terceiros e 

interessados, bem assim a notificação do Município, Estado e União.

Na mesma decisão nomeou-se a Defensoria Pública como curadora aos 

interessados ausente, incertos e desconhecidos.

Pois bem. A requerida não foi encontrada para citação (certidão de fls. 

47).

A União manifestou inexistência de interesse na presente demanda (fls. 

81). O Estado requereu a documentação que entende conveniente para 

análise do seu interesse (fls. 59). A carta expedida ao Município retornou 

(fls. 56).

Dos dois confinantes, somente Dulcineia Neves de Figueiredo foi citada 

(fls. 78), sendo que Sebastião Silva Souza não foi encontrado em duas 

oportunidades (certidões de fls. 78 e 87).

O edital de citação para conhecimento de terceiros e interessados foi 

expedido (fls. 54), contudo somente afixado no átrio do fórum (fls. 53).

Diante de todo o exposto, procedo as seguintes deliberações:

1) Publique-se o edital expedido às fls. 54;

2) Intime-se a parte autora a trazer aos autos endereço atualizado da 

parte requerida para o sucesso da citação. Prazo: 10 dias.

 3) Encaminhe a documentação requerida ao Estado de Mato Grosso (fls. 

59), para que se manifeste seu interesse em torno da lide;

 4) Expeça nova carta citação ao Município;

 5) Por hora, indefiro a citação por edital do confinante Sebastião Silva 

Souza, uma vez que os requerentes não demonstraram ter esgotado 

todos os meios necessários para sua localização não tendo diligenciado 

na tentativa de obter o seu paradeiro nos órgãos oficiais (TRE, Junta 

Comercial, Receita Federal etc.), devendo a parte autora manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 6) Desentranhe-se a contestação de fls. 68/70, bem assim a impugnação 

de fls. 73, entregando aos seus subscritores, tornando sem efeito a 

certidão de fls. 71, diante da desnecessidade de curador especial aos 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, citados por edital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 53072 Nr: 7125-65.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNNA MAYARA SANTOS BENIGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEZIO MARIANO DA CRUZ, MACIEL 

FERRAZ BERBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:MT 19.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:MT 17.613, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 13.565

 Vistos etc.

Para apreciação do requerimento formulado na inicial, necessário se faz a 

apresentação da planilha atualizada do débito, bem assim CPFs de ambos 

os executados.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos os 

apontamentos acima para o sucesso da consulta requerida. Prazo: 10 

dias.
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Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419294 Nr: 21650-95.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDA GLACI HESSLER THEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA PATRICIO ELIAS, NOELI DALI 

AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:OAB- MT 8231

 Vistos etc.(...) determino a remessa dos autos ao Contador Judicial para 

elaboração/atualização do saldo devedor remanescente.Dos valores 

pagos no prazo estabelecido no ajuste, sem incidência de juros e 

correção monetária somente o valor pago de R$ 10.000,00.Deverá o 

servidor elaborar a atualização do valor remanescente de R$ 13.056,65, 

com correção monetária pelo INPC e juros de 1%, nos seguintes termos:R$ 

13.056,65 – com incidência inicial da data de 11.06.2016 (30ª dia) a 

30.06.2016, abatendo-se o valor de R$ 2.000,00.Resultado atualiza até 

17.06.2016 e deduz R$1.700,00;Resultado atualiza até 11.07.2016 e 

deduz R$ 2.000,00;Resultado atualiza até 21.07.2016 e deduz R$ 

4.000,00; Resultado atualiza até 05.09.2016 e deduz R$1.000,00.O 

resultado final deverá ser atualizado até a data do cálculo, onde teremos o 

saldo devedor a ser pago pela parte executada. 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 manifestar acerca do laudo. Prazo: 10 dias. Com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

deliberações pertinentes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 286774 Nr: 6055-61.2012.811.0002

 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: GMDS, CLÁUDIA MARQUES DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED-BRASÍLIA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA MARQUES PELLET - 

OAB:11889 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Crisóstomo Pereira - 

OAB:OAB/DF 2.911, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos, etc.

Reitero a decisão de fl. 181, uma vez que foi certificado à fl. 180, porém 

não foi cumprido, digne-se esta secretaria a organizar os autos, 

colocando as peças na ordem cronológica.

Após, abra-se vistas ao Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se com PRIORIDADE, haja vista se tratar de processo 

inserido na META 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419336 Nr: 21667-34.2015.811.0002

 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: SANDRA ROSANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON R. DELLA 

VALENTINA - OAB:MT 20.929-O

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 94 e, tendo em vista o fato de que 

inexiste nos autos informação referente a renúncia do patrono da autora, 

entendo ser pertinente a intimação deste para se manifestar quanto a 

declaração da autora.

Intime-se o patrono da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) se 

manifeste quanto à certidão de fl. 94, sob pena de ser considerada sua 

renúncia tácita, caso não compareça aos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se, e caso não haja manifestação, nomeio 

desde já a Defensoria Pública para representar a autora e proceder o 

regular prosseguimento da ação, oportunidade que devolvo o prazo para 

impugnar a contestação.

 No mais, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte requerida 

regularize sua representação processual, uma vez que apenas a empresa 

KZA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. é quem 

participa do polo passivo e não sua sócia, devendo ser regularizada a 

procuração ad judicia, haja vista que ninguém poderá pleitear direito alheio 

em nome próprio (artigo 18, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 48599 Nr: 3575-62.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAVEL COM. COMBUSTIVEIS LTDA, 

CLAUDYSON MARTINS ALVES, DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:6232, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4945/MT, LUDIMILA ALMEIDA P. DE SENA - OAB:12.067 MT, 

MICHELLE MARIE DE SOUZA - OAB:9439-A, MICHELLE MARIE DE 

SOUZA - OAB:MT 9.439-A

 Vistos etc.

1 - Defiro o petitório de fls. 312. Desse modo, nos termos do art. 838 e 

seguintes do CPC, lavre-se o respectivo termo do bem indicado pelo 

exequente, devendo imediatamente os devedores ser intimados (art. 841, 

do CPC).

 2 - Ato contínuo, proceda a avaliação do bem (CPC, art. 870), intimando 

as partes no seguimento do respectivo laudo (CPC, art. 872, § 2º).

4 – Faço consignar que há nos autos dois pedidos de cumprimento de 

sentença, um relativo aos honorários de sucumbência (fls. 250/259) e 

outro concernente à cobrança do valor principal (fls. 261/270).

5 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350826 Nr: 16436-60.2014.811.0002

 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: ELZA PAES DE PROENÇA CASSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, e condeno a parte requerida Banco Abn 

Amro Real S/A (Banco Santander S/A) ao pagamento de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de indenização por danos morais à autora Elza Paes 

de Proença Cassin, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu 

arbitramento (presente data).Confirmo, outrossim, a liminar deferida para 

todos os efeitos legais. 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 art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, 

do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 
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anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 428307 Nr: 26458-46.2015.811.0002

 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: MRV PRIME CHAPADA DO HORIZONTE 

INCORPORAÇÕES LTDA, MRV PRIME INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS E CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DA COSTA E SILVA 

LOTT - OAB:OAB/MG 101.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de análise o petitório de fls. 966.

Em consulta ao Sistema Infojud, obteve-se o mesmo endereço fiscal da 

empresa requerida, contudo, extraiu-se o nome e endereço do seu 

responsável, Sr. Romilson Aparecido de Campos Melo, consoante se 

observa nos espelhos que seguem em anexo.

Assim, diante da nova sistemática adotada pelo Novo Código de Processo 

Civil em vigência, cite-se/intime-se a empresa requerida, na pessoa de seu 

responsável, Sr. Romilson Aparecido de Campos Melo, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 14h00min, constando 

que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) 

dias após a realização do ato (artigo 335, I, do CPC).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, do CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 212615 Nr: 8115-46.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO LOPES - OAB:31049/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 A falta de bem penhorável não importa extinção do processo de 

execução ou baixa no Distribuidor, mas apenas enseja seu arquivamento 

provisório até que sejam localizados bens do devedor, nos termos do art. 

921, III, do CPC.

Em assim sendo, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) 

meses, nos termos do art. 921, III, §2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334186 Nr: 2760-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCO FORJADO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS LTDA EPP, MARIA 

JOSE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO EVANGELISTA 

MARQUES - OAB:OAB/SP 211.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em análise às informações trazidas pelo Sr. Oficial de Justiça nas 

certidões de fls. 123, 130, 145, 154 verifico que mesmo após inúmeras 

tentativas de citação via mandado, sendo inclusive realizada consulta via 

BacenJud (fls. 134/137 e 139), não foi possível proceder à citação da 

empresa requerida Savell Auto Molas Ltda Epp.

Desta feita, determino a renovação da citação da requerida com hora 

certa, nos termos do art. 252 do CPC.

 Em sendo feita a citação com hora certa deverá a escrivã enviar ao réu 

carta dando-lhe ciência de tudo, nos termos do art. 254 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385124 Nr: 2108-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRÓ CONDÔMINO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN ARRUDA ABDALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO - OAB:20983/O

 Vistos etc.

Em homenagem ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar acerca do teor do petitório de fls. 

118/134. Prazo: 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 211315 Nr: 6794-73.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCI MARINA DE JESUS FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE RECUPERAÇÃO DESAFIO JOVEM DE 

VÁRZEA GRANDE - MISSÃO JURUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FRANCILLE MUFATTO DE 

SIQUEIRA - OAB:11938 MT, CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:12572, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574/MT, Zoé Oliveira da 

Conceição - OAB:9366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 370963 Nr: 20134-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE NAZÁRIO CHAPARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 Vistos etc.

1 - Primeiramente, deverá ser retificado a nominação do presente feito, 

posto tratar-se de incidente de EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.

2 - Diante do petitório de fls. 83, corroborado com a certidão de fls. 93, 

necessário se faz a regularização processual, uma vez que o douto 

patrono da parte excipiente renunciou ao mandato, devendo ser a mesma 

intimada pessoalmente para constituir novo patrono nos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 76, § 1º, I, do 

CPC.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, conclusos para as deliberações 

pertinentes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311449 Nr: 7531-03.2013.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL E 

LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZÁRIO CHAPARRO, NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, JONNY RANAGEL MOSHAGE - 

OAB:OABMT7694

 Vistos etc.

1 - Primeiramente, deverá ser retificado a nominação do presente feito, 

posto tratar-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

2 – Processo suspenso até decisão da exceção de incompetência.

3 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 445374 Nr: 9596-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DOMINGUES ZEQUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PESCADOS LTDA - ME, SIDNEI CORDEIRO EIRELI - ME (AMAZON FISCH)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, ante a inexistência de contraditório.Defiro desde já o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e certificação nos autos, caso 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.: 375672 Nr: 23515-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LELIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SAVIO DE ARRUDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES - OAB:MT 10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes às fls. 69.

 Em consequência, determino a suspensão do presente, até efetivo 

cumprimento do acordo entabulado, que se dará no dia 12.11.2018.

 Decorrido o prazo avençado, dê-se vista à exequente para que, no prazo 

legal, requeira o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do 

feito.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320576 Nr: 16979-97.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASTDO, KATIA DOS SANTOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E PIZZARIA MEU CANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Campos 

de Paula - OAB:7561

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Kauã 

Alexandre Santos Rorreyra de Oliveira, neste ato representado pelos 

genitores Katia dos Santos Gonçalves e Alexandre Reis Torreyra de 

Oliveira em desfavor de Restaurante e Pizzaria Meu Canto.

Conforme se depreende do Termo de Audiência às fls. 101, foi celebrado 

acordo entre as partes.

 No seguimento, a requerida aportou aos autos os comprovantes de 

pagamento das parcelas estabelecidas no acordo.

Aberto vista ao Ministério Público (fls. 144), manifestou-se o parquet pela 

abertura de vista à Defensoria para que esta se manifestasse sobre o 

prosseguimento do feito.

A douta Defensora Pública, ora representante da parte autora, informou o 

cumprimento das obrigações e postulou pela extinção do processo (fls. 

118).

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, em consonância com o 

parecer ministerial, 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.

Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou outra 

parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, 

só se pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado.

Custas nos termos pactuados.

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

certifique-se o transitado em julgado da presente sentença e 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.: 310629 Nr: 6693-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA DE CAMPOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNIT. DE VÁRZEA 

GRANDE/MT-HOSP.SÃO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:OAB/MT 9.114, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:MT 11.357

 Vistos etc.

Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes às fls. 223/226.

 Em consequência, determino a suspensão do presente, até efetivo 

cumprimento do acordo entabulado, que se dará no dia 15.05.2019.

 Decorrido o prazo avençado, dê-se vista à exequente para que, no prazo 

legal, requeira o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do 

feito.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 314 Nr: 1180-39.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA DEL REY IND. COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORBERTO RIBEIRO DA 

ROCHA - OAB:1035 -B

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no 

inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344797 Nr: 11746-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE S. MORAES - OAB:4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no 

inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344585 Nr: 11564-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no 

inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350827 Nr: 16437-45.2014.811.0002

 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: ELZA PAES DE PROENÇA CASSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Oliveira Dutra - OAB:SP 

292.207

 Vistos etc.

Tendo em vista os embargos de declaração interpostos pela parte autora 

(fls. 145/146), intime-se a parte embargada para se manifestar, nos 

termos do art. 1023, § 2º, do CPC. Prazo: 5 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 283685 Nr: 2584-37.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LOPES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A DIVISÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Posto isso, rejeito liminarmente a impugnação apresentada pela devedora 

Telefônica Brasil S/A.Arbitro honorários sucumbenciais em favor do 

impugnante/executado no importe de R$ 500,00 (quinhentos 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.De outra banda, considerando que o correto cálculo apresentado pelo 

exequente às fls. 192v/193 encontra-se desatualizado, determino que o 

credor apresente o cálculo atualizado para consulta BacenJud requerida. 

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419060 Nr: 21552-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOPES SOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E D M SOARES HOTELARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B/MT, RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES - 

OAB:10.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No petitório de fls. 262, o credor informa ajuste entre as partes (fls. 263), 

requerendo a suspensão do processo de acordo com o art. 313, II, § 4º, 

do CPC, bem assim o levantamento dos valores depositados na conta 

judicial, consignando que os honorários do administrador seria pago pelo 

devedor.

 A suspensão foi deferida às fls. 265, contudo fora determinada a 

intimação do expert para manifestação acerca do recebimento de seus 

honorários, o qual se pronunciou às fls. 268/271, discordando que o 

pagamento fosse feito pelo devedor.

Novamente, às fls. 272, o credor informa que “tomou conhecimento” que o 

perito recebeu seu crédito do devedor.

Às fls. 275/277, o administrador nomeado desmente a informativa de que 

recebeu seus proventos, postulando pelo levantamento do dinheiro.

Diante de todo o exposto, dos valores depositados nos autos, proceda a 

liberação de R$ 4.000,00 a Wellington Benevides Gueiros – administrador 

nomeado pelo juízo (conta indicada às fls. 277).

O restante da estimativa deverá ser liberado ao credor (conta indicada às 

fls. 272).

Intime-se o credor pessoalmente, nos termos do art. 450, 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada ao seu patrono.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 94931 Nr: 4484-65.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 424345 Nr: 24271-65.2015.811.0002

 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: EDSON ARANTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2573

 Intimação ao requerente para manifestar, no prazo de cinco dias, sob 

pena de devolução destes autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282739 Nr: 1560-71.2012.811.0002

 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: ROSYDELMA DA SILVA PINTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008440-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES (ADVOGADO(A))

SANDRA CRISTINA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008440-52.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: SANDRA CRISTINA ALVES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de Urgência, proposta 

por SANDRA CRISTINA ALVES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A 

- VIVO. Aduz a requerente que, em 24 de julho de 2018, no período 

noturno, a empresa Requerida ligou para o telefone 65-99612-2903, de 

titularidade da Autora e ofereceu a alteração do plano contratado 

VIVOCONTROLEDIGITAL-3,5GBILIM_, plano pré-pago, com o valor de R$ 

69,99 (sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) mensais, para 

um PLANO PÓS-PAGO COM FIDELIDADE. O telefonema foi atendido por 

sua enteada, menor de idade, que contratou o serviço com mensalidade 

superior a R$100,00(cem reais) mensais, mais ligações efetuadas durante 

o mês. Sustenta que, ao saber da alteração contratual, ligou para a central 

de relacionamento da requerida, explicou todos os fatos e solicitou o 

cancelamento da alteração, sendo informada pela atendente da empresa 

que não seria possível fazer o cancelamento da operação. Afirma que, 

encaminhou notificação por correspondência à requerida, mas passados 

60 dias a requerida não atendeu ao pedido da requerente, 

desconsiderando que a realização do contrato foi realizada por pessoa 

diversa do titular da linha e a possibilidade de cancelamento de contratos 

realizados via telefone no prazo de arrependimento Assim, requer o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a 

requerida realize o cancelamento da alteração promovida sem a 

aquiescência da titular do plano, sob pena de multa diária. Pede a inversão 

do ônus da prova para determinar que a requerida apresente a 

documentação e gravações referentes aos fatos aqui discutidos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do 

CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Visa a autora o cancelamento da alteração do 

plano de telefonia de sua titularidade que afirmar ter sido realizada sem a 

sua autorização. Da apreciação dos autos, verifica-se que os requisitos 

supramencionados restaram evidentes no caso, uma vez que restou 

devidamente demonstrado que a autora é a titular da linha telefônica em 

discussão e que houve a alteração do plano de telefonia contratado, o 

qual afirma ter sido realizado sem a sua anuência. Ainda, foram 

informados na exordial os números de protocolo que indicam que o 

requerente tentou solucionar o problema administrativamente, via 

call-center, contudo, sem êxito. Destarte, ‘o art. 49 do Código de Defesa 

do Consumidor dispõe que, quando o contrato de consumo for concluído 

fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de desistir 

do negócio em 7 dias, sem qualquer motivação. Trata-se do direito de 

arrependimento, que assegura o consumidor a realização de uma compra 

consciente, equilibrando as relações de consumo.’ (REsp. 1340604 RJ 

2012/0141690-8). Ademais, o perigo de dano evidencia-se no fato de que 

não sendo deferida a tutela, a parte autora terá que aguardar o fim da 

demanda para ver seu direito resguardado, tendo que pagar por serviços 

contratados de forma indevida e sem a autorização da titular da linha. 

Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. 

DECISÃO REFORMADA. Presentes os requisitos previstos no art. 273 do 

CPC, viável o deferimento do pedido antecipatório formulado pelo 

agravante. É de ser concedida a tutela antecipada para determinar a 

suspensão da cobrança dos serviços não requeridos pela parte 

consumidora. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO MONOCRATICAMENTE.” (Agravo de Instrumento Nº 

70066972373, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Giovanni Conti, Julgado em 05/11/2015). (destaquei) Por outro 

lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da 

sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer 

momento, desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em 

vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC, para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, 

realize o cancelamento da alteração promovida na linha telefônica da 

r e q u e r e n t e  ( 6 5 - 9 9 6 1 2 - 2 9 0 3 ) ,  r e a t i v a n d o  o  p l a n o 

VIVOCONTROLEDIGITAL-3,5GBILIM_, plano pré-pago, no valor de R$ 

69,99 mensais, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) 

limitada ao valor da causa. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova, eis que evidenciada a 

relação consumerista e a hipossuficiência da autora em relação à ré. 

Assim, determino que a ré apresente a gravação da ligação em que houve 

a contratação do serviço em discussão, bem como das realizadas com o 

escopo de cancelar o serviço, conforme números de protocolos 

informados na exordial, no prazo da contestação. Cite-se/ intime-se a ré, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 29 de janeiro de 2019, às 

14h40, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 21 de 

setembro de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005517-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS (ADVOGADO(A))

LEINER PAULA CHICATI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP (RÉU)

WELBERT MAURO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005517-53.2018.8.11.0002 

AUTOR(A): LEINER PAULA CHICATI RÉU: CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR proposta por Leiner 

Paula Chicati em desfavor de Construtora e Incorporadora Marazul EPP, 

aduzindo, em síntese, que detinha a posse dos lotes 14 e 15, da quadra 

26, do Loteamento Parque Paiaguás, tendo construído sua residência no 

lote 14 utilizando-se do lote 15 como quintal, no qual a requerente mantinha 

cavalos, pois tinha como hobby participar de cavalgadas, o local era limpo 

devidamente cercado com uma caixa d’água para manutenção dos 

animais. Narra que, em 30 de maio houve a primeira tentativa de invasão 

da empresa ré, oportunidade em que sua genitora e seu padastro a 

impediram chamando a guarnição policial e mostrando documentação 

como Contrato de Compra e Venda e autorização para escrituração. 

Afirma que, em 02 de junho do corrente ano a ré compareceu novamente 

ao local e descarregou um contêiner e materiais para construção, 

iniciando a construção de duas casas no lote 15, alega que denunciou a 

obra ao poder público, tendo a secretaria de desenvolvimento urbano 

embargado a obra em 28 de junho, contudo a requerida finalizou a obra 

mesmo sem alvará para construção. Liminarmente, requer a reintegração 

de posse do lote em discussão com a cominação de multa diária caso a ré 
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deixar de cumprir o comando judicial, pugna ainda pela averbação quanto 

a existência da presente demanda na matrícula n. 110.113 do 1º Serviço 

Notarial e de Registro de Várzea Grande. No mérito, pugna pela 

procedência da ação com a confirmação da reintegração de posse, 

retendo em seu favor as benfeitorias instituídas no bem. Realizada 

audiência de justificação prévia, oportunidade em que foram ouvidas as 

testemunhas Ivanilda Pereira dos Santos Domingos, Dionizia Felix Geralda, 

Junco Garcia de Carvalho e a informante Elenir Maciel Chicati. É o breve 

relato. Fundamento e decido. A Ação de Reintegração de Posse é 

adequada para proteção da posse quando há esbulho, ou seja, a perda 

total da posse molestada injustamente. Assim, é um interdito de 

recuperação da posse perdida e a ação tem cabimento quando o 

possuidor é esbulhado através de violência, clandestinidade ou 

precariedade (artigo 560 do CPC e artigo 1.210 do CC). De acordo com o 

art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação 

possessória comprovar a existência dos seguintes requisitos: “I - a sua 

posse; II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação 

ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração”. A prova da 

posse anterior do bem foi satisfeita pelas fotografias e documentos 

acostados aos autos, que demonstram a manutenção do bem realizada 

pela autora. De mesma forma, as testemunhas ouvidas em sede de 

justificação prévia residem próximos à autora e declararam de forma 

uníssona que a autora mantinha o lote em discussão há muitos anos, o 

qual era devidamente cercado e limpo, bem assim presenciaram o dia da 

primeira tentativa de invasão e afirmaram que a requerida retirou a cerca 

que a autora tinha feito no local, fazendo com que o animais escapassem 

e as partes discutiram até a chegada da guarnição policial. Já a 

testemunha Junco Garcia de Carvalho, o qual se trata do policial militar que 

respondeu ao chamado de ocorrência feito pela autora no dia 30 de maio, 

informou ter visto no terreno uma cerca derrubada e o contêiner com 

materiais de construção da ré, bem assim que após verificar a 

documentação apresentada por ambas as partes constatou que os dois 

possuíam documentos com título de cartório, então determinou que as 

partes se encaminhassem à delegacia para registrar ocorrência, mas no 

momento a requerida desistiu de descer os materiais de construção e a 

requerente informou que entraria em contato com seu advogado. Segundo 

esta testemunha, no período vespertino do mesmo dia "copiou" pelo rádio 

ocorrência de briga no mesmo endereço e quando passou pelo local 

verificou que a cerca estava levantada e um contêiner estava na frente no 

lote e quando parou no local chegou um carro com dois cidadãos, sendo 

que um se identificou como advogado da parte da construtora, que disse 

que conversou com o advogado da autora e que segunda-feira iria buscar 

os direitos. O que se denota da narração dos autos e do depoimento das 

testemunhas arroladas é que a requerida passou a construir no lote 15 

mesmo após verificar a posse exercida pela autora no local e ter sofrido 

com a oposição desta, vindo, inclusive, a se desfazer da cerca que ali 

tinha sido feita pela parte demandante, o que fez com que os animais da 

autora escapassem, levando 02 dias para serem encontrados, segundo 

informação prestada pela genitora da requerente Elenir Maciel Chicati. 

Registro desde já que a ré não têm direito à retenção das construções, 

constituídas por duas casas, por ela introduzidas no imóvel objeto da 

ação, porque: (a) as duas casas em questão não constituem benfeitorias 

necessárias, nem a ela podem ser equiparadas, uma vez que não eram 

indispensáveis para conservação do imóvel, nem para evitar a 

deterioração do objeto da ação; e (b) as duas casas em questão foram 

introduzidas pela ré mesmo estando ciente da posse da autora no imóvel 

objeto da ação, estando contaminada pelo vício da clandestinidade, pois a 

oposição da autora se deu desde o primeiro dia que a demandada tentou 

adentrar o imóvel. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área descrita na exordial, Lote nº 15, da 

quadra 26, do Loteamento Parque Paiaguás, em Várzea Grande/MT em 

favor da parte autora (certidão cartório id. 13977774), com esteio nos 

artigos 560 e 563 do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de 

reintegração de posse em favor da demandante, defiro desde já o reforço 

policial, caso venha a ser noticiado nos autos a necessidade de tal 

medida. Intime-se a requerida dos termos desta decisão, para que 

querendo apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

parágrafo único do artigo 564 do CPC, devendo constar ainda do mandado 

as advertências referentes à revelia. No mais, com fulcro no artigo 566 do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 13 de dezembro de 

2016, às 15h40min, advirto que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. EXPEÇA-SE ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro desta 

Comarca para que seja inserida averbação na matrícula de n. 110.113 

quanto a existência da presente demanda. Consigno que autora é 

beneficiária da JUSTIÇA GRATUITA (id. 14058220 – Pág. 2). Por fim, 

ressalto que apesar de a requerida não ter trazido aos autos procuração 

ad judicia, esta se encontra presente na ação 1005650-95.2018.811.0002, 

ora associada à este feito, motivo pelo qual determino que a secretaria 

proceda a habilitação do advogado da requerida para receber as 

intimações pertinentes à presente demanda. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 17 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juíz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002372-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ADEILDO JACINTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002372-57.2016.8.11.0002. 

Vistos etc. 1 - Proceda à transferência do valor depositado judicialmente 

na conta única (Id. 2263208), para a conta bancária indicada pelo credor 

no Id. 8294765, eis que incontroverso. 2 - Intime-se o autor pessoalmente, 

nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, acerca da transferência efetuada. 

3 - Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente 

do débito, requerendo o cumprimento da sentença, intime-se a parte 

requerida/executada, para que pague o débito restante, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil. Caso não haja pronto pagamento no prazo 

mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no 

importe de 10% sobre a condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do 

NCPC. Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC). 4 - Procedam-se às alterações necessárias, 

vez que se trata de cumprimento de sentença. 5 - Intimem-se e cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 11 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009131-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA (ADVOGADO(A))

AMELIA ELIAS NEHME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009131-66.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): AMELIA ELIAS NEHME RÉU: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos. 

Trata-se de Ação de Despejo com Pedido de Tutela Antecipada, Cumulada 

com Cobrança de Alugueis, proposta por AMELIA ELIAS NEHME em 

desfavor de MÓVEIS ROMERA LTDA todos qualificados nos autos em 

epígrafe; alegando, em apertada síntese que é proprietária de um imóvel 

comercial, nesta cidade de Várzea Grande/MT. Aduz que, o imóvel 

encontra-se alugado para a requerida desde 1º de agosto de 2012, com 

prazo de vigência até o dia 31 de julho de 2015, pelo valor de R$12.600,00 

(doze mil e seiscentos reais). Afirma que, devido a continuidade da 

relação locatícia o contrato tornou-se por prazo indeterminado, contudo, a 

requerida não tem adimplido tempestivamente os aluguéis mensais, fato 

que gerou a primeira notificação encaminhada à Requerida em 15.03.2018, 

na qual a Requerente pleiteou a desocupação do imóvel bem como o 
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pagamento dos aluguéis pendentes. Esclarece que, as partes chegaram a 

renegociar a dívida e a renovação do contrato de aluguel, contudo à vista 

da morosidade da requerida em dar solução aos problemas apresentados, 

encaminhou-lhe outra notificação, pleiteando a desocupação do imóvel e o 

pagamento das obrigações pendentes. Após, a requerida apresentou 

proposta concreta para solução das pendências e formalização de novo 

contrato, contudo não cumpriu com as obrigações assumidas, e a 

requerente não possui mais interesse na manutenção do contrato de 

locação. Postula em sede de antecipação de tutela, inaudita altera parte, a 

expedição de mandado de despejo para que a requerida desocupe o 

imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando o deferimento 

da liminar ao depósito de caução idônea, o próprio imóvel. Pede os 

benefícios da justiça gratuita. E os autos vieram conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. A Lei do Inquilinato (Lei n.º 8.245/91) utiliza 

o Código de Processo Civil subsidiariamente, quando a mesma for omissa, 

conforme o disposto no art. 79 da referida lei especial, todavia esta traz 

em seu art. 59, §1º, um rol de casos que autorizam a concessão da tutela 

antecipada nas ações de despejo. O caso em tela está previsto na 

hipótese do inciso VIII, do artigo 59, da referida Lei, logo, estando 

devidamente albergado pela Lei Especial, para a concessão de liminar, em 

sede de ação de despejo, deverá ocorrer a prestação de caução idôneo, 

conforme previsão do §1º do artigo 59 da Lei n.º 8.245/91, in verbis: Art. 

59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo 

terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em 

quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde 

que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas 

ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] VIII – o término do prazo 

da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) 

dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de 

retomada; No caso, verifica-se que o contrato entabulado entre as partes 

findou-se em julho de 2015 (id. 15792074), tornando-se por prazo 

indeterminado a partir de então, no mais a parte autora encaminhou 

notificação ao locatário comunicando o seu intento em não dar 

continuidade à locação (id. 15792446). Denota-se que, as partes até 

tentaram solucionar o problema extrajudicialmente, conforme cópias de 

e-mails encartados aos autos, contudo segundo relata a autora a 

requerida não cumpriu com o acordado. Ressalta-se que, no presente 

caso a autora requer em sede de antecipação de tutela a imissão na 

posse do imóvel, oferecendo como caução real o bem imóvel objeto da 

locação, o que é possível segundo a Jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso a seguir: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - LIMINAR DE DESPEJO - 

OFERECIMENTO DO IMÓVEL DA LIDE - POSSIBILIDADE - RECURSO 

PROVIDO. A caução prevista no art. 59, § 1º da Lei n° 8.245/91 pode ser 

prestada na modalidade real, recaindo sobre o próprio imóvel locado. (AI 

88230/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014) 

(negritei) Sendo assim, considerando a presença dos requisitos legais 

para a caracterização da hipótese de despejo prevista no inciso VII do § 

1º, do art. 59, da Lei n. 8.245/1991, o despejo coercitivo deve ficar 

condicionado à prestação de caução do imóvel, nos termos delineados. 

Nesse sentido confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DESPEJO - CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INFRINGÊNCIA - TUTELA 

ANTECIPADA - CONCEDIDA - ORDEM DE DESPEJO - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Demonstrando a infringência das cláusulas 

previstas no contrato de locação, correto a liminar deferida em sede de 

antecipação de tutela visando a retomada do imóvel locado. Eficácia da 

decisão condicionada à apresentação de caução pelo Locador. Decisão 

mantida.” (AI 39827/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017) Consigno, por fim, que não é o 

caso de purgação da mora ante o expresso desejo do autor em não 

manter a continuidade do contrato, reavendo assim o imóvel à sua posse. 

Ante o exposto, estando demonstrada nos autos a presença dos 

requisitos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei n. 8.245/1991, isto é, o término do 

prazo de locação não residencial e a propositura da ação em até 30 dias 

do término do prazo da notificação comunicando o intendo da retomada; 

DEFIRO A LIMINAR pretendida, para determinar que a parte requerida 

desocupe o imóvel voluntariamente no prazo de 15 (quinze), entregando 

as chaves do imóvel, sob pena de despejo coercitivo. O CUMPRIMENTO 

DO DESPEJO COERCITIVO FICA CONDICIONADO A PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO REAL (artigo 59, §1º, da Lei n 8.245/91), devendo ser lavrado o 

termo de caução do imóvel dado em garantia, no prazo de 5(cinco) dias, 

sob pena de revogação da liminar. Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 31 de Janeiro de 2019, às 14h20, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Várzea Grande, 10 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009199-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LIMA PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEONIR FERNANDES GARCIA (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CRISTIANE RODRIGUES ARDAIA 95346724168 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009199-16.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: LEONIR FERNANDES GARCIA REQUERIDO: CRISTIANE 

RODRIGUES ARDAIA 95346724168, GLOBO ADMINISTRACAO E 

SERVICOS LTDA - ME Vistos. Em análise da presente missiva, verifica-se 

que a mesma é oriunda do Juizado Especial da Cível e Criminal da Comarca 

de Caceres, de modo que o juízo competente para processá-la é de um 

dos Juizados Especiais desta comarca, conforme disposição do art. 4ª da 

Resolução n. 11/2017, a seguir transcrita: Artigo 4° - As cartas 

precatórias oriundas de Juizados Especiais, deverão ser processadas 

pelos Juizados Especiais, de acordo com a sua competência. Ante o 

exposto DECLINO DA COMPETÊNCIA para processamento da presente 

Carta Precatória em favor de um dos Juizados Especiais Cíveis desta 

Comarca, para quem o presente feto deverá ser remetido. Comunique-se o 

juízo deprecante da presente decisão. Intimem-se. Várzea Grande, 10 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008962-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE PONTES ROMA - ME (REQUERENTE)

KELLY PRISCILA DE ANDRADE GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA ESTER SANTORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008962-79.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCIA CRISTINA DE PONTES ROMA - ME REQUERIDO: 

ELIZANGELA ESTER SANTORO Vistos. Em análise da presente missiva, 

verifica-se que a mesma é oriunda do Juizado Especial da Cível e Criminal 

da Comarca de Boituva - SP, de modo que o juízo competente para 

processá-la é de um dos Juizados Especiais desta comarca, conforme 

disposição do art. 4ª da Resolução n. 11/2017, a seguir transcrita: Artigo 

4° - As cartas precatórias oriundas de Juizados Especiais, deverão ser 

processadas pelos Juizados Especiais, de acordo com a sua 

competência. Ante o exposto DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processamento da presente Carta Precatória em favor de um dos 

Juizados Especiais Cíveis desta Comarca, para quem o presente feto 

deverá ser remetido. Comunique-se o juízo deprecante da presente 

decisão. Intimem-se. Várzea Grande, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008990-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL LEITE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008990-47.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: JAMIL LEITE DA SILVA Vistos. 

Trata-se de Ação Monitória 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, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009262-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE JUARA-MT (REQUERENTE)

JOSÉ WILSON RIBEIRO CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI BORBA DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009262-41.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSÉ WILSON RIBEIRO CAMARGO, VARA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE DE JUARA-MT REQUERIDO: GEOVANI BORBA DE 

ASSUNCAO Vistos. Trata-se de Carta Precatória para cumprimento de 

determinação proferida em processo de Apuração de Infração 

Administrativa às Normas de Proteção à Criança ou Adolescente. De tal 

modo, considerando tratar-se de procedimento cuja competência é da 

Vara Especializada da Infância e Juventude, 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 a Vara 

da Infância e Juventude desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 11 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1009076-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DANIEL FELIPPE (ADVOGADO(A))

EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA (REQUERENTE)

EDSON ISFER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BARBARA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009076-18.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA REQUERIDO: 

CONSORCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BARBARA Vistos. Em 

vista da natureza jurídica da medida pleiteada, defiro o pedido de 

notificação dos requeridos de todo o teor da exordial (art. 726, CPC). 

Devidamente intimados os notificados, entregue os autos ao requerente, 

observadas as formalidades legais, conforme art. 729, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 11 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009111-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR COSMO BEZERRA (AUTOR(A))

SALETE EUZEBIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009111-75.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALDIR COSMO BEZERRA, SALETE EUZEBIO DA SILVA RÉU: 

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos. Presentes os 

requisitos, concedo à parte autora a gratuidade de justiça, nos termos do 

art. 98 e 99 do CPC. Em análise dos autos, constata-se que não foi juntado 

cópia atualizada da matrícula do imóvel usucapiendo, o que é essencial 

para a constatação do atual proprietário e outros. Assim, à vista da 

concessão dos benefícios da assistência judiciaria, e considerando a 

dificuldade na obtenção da matrícula do imóvel usucapiendo, requisite-se 

ao 1ª Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Várzea 

Grande o traslado da Matrícula do Imóvel em questão, registrado sob n. 

7.857. Anote-se que, os autores são beneficiários da gratuidade da 

justiça, a qual compreende os “os emolumentos devidos a notários ou 

registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou 

qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à 

continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido 

concedido” (art. 98, § IX, do CPC). Sem prejuízo: I – Cite(m)-se aquele(s) 

em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo. II – Citem-se todos 

os confinantes do referido imóvel. III – Por edital, com prazo de 30(trinta) 

dias, citem-se os eventuais interessados, caso hajam; IV– Por meio 

eletrônico, intime-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município 

(art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC); V – Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis para que proceda a averbação da presente ação junto à matrícula 

do imóvel, objeto destes autos; Caso contrário, certifique-se e intime a 

parte autora para manifestar e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Por fim, corrija o assunto constante na distribuição 

da presente ação, tendo em vista não se tratar de Direito de Imagem. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 11 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009139-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GRUBE ERKS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA SANTI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009139-43.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: GILBERTO GRUBE ERKS REQUERIDO: AUREA SANTI DA 

SILVA Vistos. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande, 11 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009167-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLARET DE CARVALHO (REQUERENTE)

RONALDO GERALDO SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANCORA ADMINISTRACAO E PROMOCOES LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009167-11.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANTONIO CLARET DE CARVALHO REQUERIDO: ANCORA 

ADMINISTRACAO E PROMOCOES LTDA. - ME Vistos. Em análise dos 

autos, verifica-se que não consta a informação de que foram recolhidos 

os emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, 

para comprovar o recolhimento das custas referentes à distribuição da 

presente Carta Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

devolvida a missiva sem o devido cumprimento. Comprovado o pagamento 
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das custas processuais, cumpra-se conforme deprecado. Caso contrário, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, devolva-se a 

Carta Precatória ao juízo de origem constando no ofício o motivo da 

devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento (art. 390, da CNGC). Após, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande, 11 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009175-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MANCINI (ADVOGADO(A))

RADIO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Elaine Ferreira Santos Mancini (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DIAS BUFETE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009175-85.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: RADIO CENTRO OESTE LTDA EXECUTADO: VINICIUS DIAS 

BUFETE Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo legal de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, 

do CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. 

Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 11 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009206-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALFREDO ARAUJO KROETZ (ADVOGADO(A))

L M VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO VIDRO COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009206-08.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: L M VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS LTDA REQUERIDO: 

CASA DO VIDRO COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME Vistos. Em análise 

dos autos, verifica-se que apesar do requerente juntar aos autos cópia da 

guia e comprovar o recolhimento de custas, consta a informação de que 

“Não foi encontrada nenhuma guia vinculada ao número único: 

1009206-08.2018.8.11.0002 !” Constata-se que, ao informar o número 

único do processo o requerente constou o número do processo de 

origem, em tramite na Comarca de Campo Grande Mato Grosso do Sul, não 

o da Carta Precatória, fato que gerou a inconsistência no recolhimento das 

custas. Destarte, a fim de regularizar as custas processuais, determino 

que expeça-se ofício ao Funajuris, solicitando a vinculação das custas 

recolhidas (id. 15846256 e 15846257) aos presentes autos. Sem prejuízo, 

cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se ao juízo deprecante 

com as nossas homenagens. Às providências. Várzea Grande, 11 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002409-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA (ADVOGADO(A))

RAYRA LAIS MOREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. DO VALE PEDROSA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002409-16.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: RAYRA LAIS MOREIRA MARQUES REQUERIDO: R. DO 

VALE PEDROSA & CIA LTDA - ME Vistos etc. Rayra Lais Moreira Marques 

propôs Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente c/c ação 

Principal de Reparação de Danos Materiais e Morais em face de R. do Vale 

Pedrosa e Cia Ltda, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos de 

direito expostos na exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram 

acordo extrajudicial (Id. 5759543), pugnando por sua homologação, bem 

assim a extinção do processo. Vieram os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Decido. Observo que os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Honorários 

advocatícios nos termos pactuados. Custas nos termos do art. 90, § 3º, 

do CPC. Tendo em vista a desistência do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, arquivando 

os autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 11 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009129-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEILLA MACHADO (ADVOGADO(A))

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDE DANTAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1009129-96.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA REQUERIDO: 

LEIDE DANTAS - ME Vistos. Trata-se de Ação de Homologação de 

Transação Extrajudicial proposta por COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO 

LTDA e LEIDE DANTAS 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, 11 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005133-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO (ADVOGADO(A))

ARILSON CESARINO DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. 

(RÉU)

GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA (ADVOGADO(A))
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Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000474-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON BARRETO ASSUNCAO (EMBARGANTE)

SUELY DO CARMO SOARES LEITE (EMBARGANTE)

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EMBARGADO)

MAX MAGNO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000474-09.2016.8.11.0002. EMBARGANTE: 

GLEISON BARRETO ASSUNCAO, SUELY DO CARMO SOARES LEITE 

EMBARGADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ 

AGRONOMIA Vistos, etc. GLEISON BARRETO ASSUNÇÃO E SUELY DO 

CARMO SOARES LEITE BARRETO promovem os presentes embargos à 

execução em desfavor de MÚTUA CAIZA DE ASSISTÊNCIA DOS 

PROFISSIONAIS DO CREA., alegando que embora a embargada tenha 

afirmado que tentou compor amigavelmente o valor exequendo, deixou de 

carrear aos autos as notificações extrajudiciais enviadas aos 

embargantes, os quais foram surpreendidos com a ação executiva 

associada aos presentes embargos. Sustentaram, também, que a dívida 

executada não possui certeza/exigibilidade, pois promoveram o 

pagamento de cinco parcelas que corresponde ao importe de R$ 5.478,57, 

logo a dívida alcançaria o patamar de apenas R$ 11.894,07. Por fim, 

requereram seja declarado o excesso de execução apontado e a 

suspensão da execução pelo prazo máximo de 01 ano para que fosse 

providenciado o pagamento da dívida. Determinada a emenda da inicial, os 

embargantes informaram que procederam com o depósito de valor 

corresponde a 30% do valor que entendem devido, mais os honorários 

advocatícios, que importa em R$ 4.757,69 (id. 8687789), requerendo seja 

aplicado ao caso a hipótese de parcelamento da dívida nos termos do art. 

916 do CPC. A embargada apresentou impugnação aos embargos no id. 

12049312, aduzindo, em síntese, que não há provas nos autos do 

pagamento correspondente as 05 parcelas no valor de R$ 5.478,57, 

reforçando, contudo, que o valor da execução encontra-se correto. 

Ressalta que as parcelas quitadas pelos embargantes foram abatidas do 

valor final da dívida, conforme planilha juntada nos autos principais. Por 

fim, informou não concordar com o parcelamento da dívida, bem como 

requereu a liberação do valor depositado em juízo para amortização da 

dívida. Diante da possibilidade de composição amigável entre as partes foi 

designado audiência de conciliação (id. 12389625), a qual contudo restou 

inexitosa, conforme termo encartado no id. 14579285. Os autos vieram 

conclusos. É o necessário. Decido. De entrada, registro que a lide em 

apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, 

dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a prova 

documental aportada é suficiente para o meu convencimento. No presente 

caso, observa-se que a execução em apenso proposta pela parte 

embargada se assenta em contrato de mútuo firmado pelas partes (id. 

1963834, fl. 02), pelo qual foi concedido aos embargantes a quantia em 

dinheiro de R$ 21.000,00, que deveria ser paga em 24 parcelas mensais 

no valor de R$ 875,00, acrescido de correção. Essa relação jurídica é 

incontroversa nos autos, pois os embargantes não negam o empréstimo 

de dinheiro, contudo afirmam que não foram notificados antes da 

propositura da ação de execução e que efetuaram o pagamento 

extrajudicial da quantia de R$ R$ 5.478,57 que deve ser descontada da 

dívida exequenda. Nesse compasso, consigno que a notificação prévia 

para constituição em mora dos embargantes não constitui ato necessário 

para o processamento do feito executivo, pois aqueles tinham inequívoco 

conhecimento acerca das obrigações e parcelas que assumiram, do seu 

valor, bem como das datas de vencimento. Dessa forma, considerando 

que a obrigação assumida pelos embargantes/executados é positiva, 

líquida e com termo certo - mora ex re -, despicienda a constituição em 

mora deles para o exercício, pelo credor, da pretensão de recebimento de 

quantia certa por inadimplemento, a teor do art. 397 do Código Civil: “Art. 

397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, 

constitui de pleno direito em mora o devedor.” Outrossim, no “Contrato de 

Mútuo para o empréstimos garante saúde” (id. 1963834, fl. 02) consta 

cláusula resolutiva expressa, razão pela qual esta opera de pleno direito 

sem a necessidade de notificação (art. 474, do CC). “CLÁUSULA OITAVA: 

O atraso no pagamento de 1 (uma) parcela por prazo igual ou superior a 

(40) dias, ensejará o vencimento das demais parcelas constantes na 

CLÁUSULA TERCEIRA, bem como o encaminhamento para fins de 

cobrança” “Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno 

direito; a tácita depende de interpelação judicial.” Portanto, tem-se por 

desnecessária a constituição em mora do devedor antes da propositura 

da ação executiva, motivo pelo qual os embargantes não podem se 

escusar do pagamento da dívida, vez que tinham pleno conhecimento do 

seu vencimento. Também não prospera a alegação de excesso de 

execução, porquanto de uma simples análise dos cálculos encartados na 

inicial da execução (id. 1963837, fl. 02), é possível observar que foram 

consideradas para fins de amortização da dívida o pagamento de 08 

parcelas, ou seja, muito além das 05 parcelas alegadas nos presentes 

embargos. No tocante ao pedido de parcelamento do débito exequendo, a 

parte exequente/embargada com ele não concordou (id. 12049312), 

resistência esta que se mostra legítima, dada à ausência do 

preenchimento dos requisitos legais. Isso porque, os embargantes 

apresentaram os pedidos fora do prazo legal, pois sua formulação deveria 

ter sido realizada no mesmo prazo da propositura dos embargos (art. 916, 

caput, CPC) e na própria ação executiva, contudo no decorrer da presente 

ação os embargantes manifestaram interesse no parcelamento da dívida 

(id. 8687789), quando já operado o prazo legal para tal desiderato. 

Ademais, os embargantes promoveram o depósito de 30% considerando 

os cálculos que entendia devido e não os apresentados pelo 

embargado/executado, o que, por si só, descaracteriza o instituto do 

parcelamento previsto no art. 916 do CPC. Assim, e sem maiores 

delongas, verifica-se não ser possível o acolhimento do pedido de 

pagamento da dívida de forma parcelada. Por fim, a pretensão de 

suspensão da execução pelo prazo de 01 ano como medida a possibilitar 

aos embargantes o pagamento da dívida não encontra amparo legal, além 

do que não houve anuência da parte exequente quanto a esse pedido (id. 

13116846, autos da execução). Posto isso, julgo improcedentes os 

pedidos constantes nos embargos à execução, razão porque resolvo o 

mérito, nos termos do art. 771, paragrafo único c/c inc. I, do art. 487, 

ambos do Código de Processo Civil. Condeno os embargantes ao 

pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixo em R$ 

1.000,00, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do 

grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos 

serviços e do tempo despendido (CPC - §8º, art. 85), cuja exigibilidade fica 

suspensa, uma vez que lhes defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Transitado em julgado, expeça-se alvará do valor depositado nos autos 

em favor da parte exequente/embargada (R$ 4.757,69 – id. 8687811) e, 

após, translade-se cópia da presente para os autos em associados 

(Processo n. 1002097-11.2016.8.11.0002). Oportunamente, arquivem-se 

os autos mediante as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTAVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008807-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

ADAIR RIBEIRO DE MENEZES BORGES (AUTOR(A))

CASSIO FELIPE MIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de Id: 15818815

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000291-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ALVES FERNANDES (AUTOR(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

13/09/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000954-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DA COSTA RIBEIRO (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

13/09/2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007922-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

FABIANO DA SILVA SEIXAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

09/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003582-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

D. E. T. (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LOURENSO FERNANDES TORCATI OAB - 900.222.701-91 

(REPRESENTANTE)

 

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 

09/09/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004582-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR LUIS DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (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 

17/07/2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005893-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA (ADVOGADO(A))

LEILA COSTA MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005893-10.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

LEILA COSTA MOURA RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Determinado à parte requerida que apresentasse a via original dos 

documentos de Id. 9601628 para realização da perícia designada no Id. 

14287860, esta até o presente momento não apresentou na Secretaria 

deste juízo a via ORIGINAL do documento acima supracitado, conforme 

certidão no Id. 15849651. Assim, considerando a essencialidade da via 

original dos documentos para realização da perícia designada nos 

autos[1], determino, venha a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos o encaminhamento via correio ou apresentar 

os documentos pessoalmente na Secretaria deste juízo. Decorrido o prazo 

sem manifestação, venham-me os autos conclusos para deliberação. No 

mais, cumpra-se conforme Id. 14287860. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT - 

Ap 93709/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017; 

Ap 44448/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009281-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ALVES MARTINS (AUTOR(A))

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009281-47.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELIANA ALVES MARTINS RÉU: CLARO S.A. Vistos, etc. Da análise da 

exordial, constato que a parte autora formulou pedido liminar, sem, 

contudo, fundamentar esse pedido, tampouco descrever sob qual tutela 

provisória pretende embasar sua pretensão, à luz do que dispõe o Código 

de Processo Civil de 2015 acerca das tutelas de urgência requeridas em 

caráter antecedente ou incidental. Saliento a imprescindibilidade de a parte 

autora adequar seu pedido de tutela ao procedimento que melhor convier 

com o caso, uma vez que o CPC/2015 prevê procedimentos distintos para 

cada tutela. Destarte, determino, venha à parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificar qual tutela pretende obter, fundamentando sua 

pretensão, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 56724 Nr: 2706-65.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

LTDA - ORTOBOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO DA SILVA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 
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GRABNER - OAB:11455-B

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 307/311.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 414761 Nr: 19227-65.2015.811.0002

 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: INDUSTRIA E COMERCIO ALMEIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB: 6.848 MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:PR 58.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 387425 Nr: 3563-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU CARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE LIMA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 209172 Nr: 4940-44.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRASPORTES 

LTDA, CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA, HILTON 

LEITE MORBECK, SUELI MARQUES QUEIROZ MORBECK, GUARANY 

AGROINDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clausmiron Romeiro Filho - 

OAB:8138/Mt, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6469/MT

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se a respeito das informações de fls. 398/411.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 7630 Nr: 1168-88.1999.811.0002

 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: DESTESA - TERRA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMARO OESTE S/A, KOMATSU DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA BIANCARDINI - 

OAB:5009, ELAINE PAFFILI IZÁ - OAB:OAB/SP Nº 88967, OTACILIO 

PERON - OAB:3.684-A/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228 OAB/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 24692 Nr: 231-20.1995.811.0002

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMARO OESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTESA - TERRA CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 45405 Nr: 197-45.1995.811.0002

 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: DESTESA - TERRA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMARO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA BIANCARDINI - 

OAB:5009, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 345015 Nr: 11899-21.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU VIEIRA DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A, ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:OAB/SP 117.417

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 314520 Nr: 10793-58.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PUBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP SUBSEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 340343 Nr: 8214-06.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES DAVINO, TNGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO CLARO DOS SANTOS, MAURO DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 
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- OAB:3020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMONICA CORREA - OAB:10744

 Por meio do presente ato, intimo a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta Precatória de 

fls.228/236 requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 382020 Nr: 28272-30.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER MÓVEIS E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A, R. 

SOCIAL - INDÚSTRIA DE COMPENSADOS SÃO JOSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5983

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009125-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES DE MORAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

FLAVIO ALVES CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009125-59.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

SUELI RODRIGUES DE MORAES DOS SANTOS RÉU: SOCIEDADE 

HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP Vistos, etc. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “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.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar as razões da demora na prestação do 

serviço ou os motivos que originaram a ausência do completo conserto no 

veículo. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar 

tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão 

pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. 

Diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 12/12/2018, às 16:00 horas a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009154-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA GRAMADO SANTOS (AUTOR(A))

CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009154-12.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

NATHALIA GRAMADO SANTOS RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “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.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar as razões ou os motivos pelo qual o seu 

nome foi inserido junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Deste modo, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 12/12/2018, às 16:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes específicos para negociar e transigir, 

bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ 

§ 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 

8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 
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antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007445-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SAUDE S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007445-39.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

BRADESCO SAUDE S/A RÉU: INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. 

B. LTDA. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

Bradesco Saúde S/A, em face de Indústria Comércio TSB Ltda, ambos 

qualificados nos autos. No impulso, diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 17/12/2018, às 15h a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por mandado, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004191-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ANDRIELLEN BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004191-92.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ANDRIELLEN BATISTA DE LIMA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Claro S.A e no polo passivo Andriellen Batista de Lima. 

Intime-se o devedor Andriellen Batista de Lima, por meio de seus patronos 

via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado 

no id. 15843520, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005546-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005546-40.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

SIRLENE DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Da detida análise dos autos verifico que o processo não 

se encontra apto para julgamento, havendo a necessidade de um 

esclarecimento. Isso porque em consulta junto ao Sistema de Processo 

Judicial Eletrônico - PJe verifiquei a existência da AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT nº 1004620-93.2016.8.11.0002 em trâmite perante a 

1ª Vara Cível desta Comarca, no qual a autora alega ter sofrido acidente 

em 08/08/2016, com lesão no membro inferior direito, sendo esta lesão 

quantificada em 50%. Já nesta demanda a autora afirma ter sofrido 

acidente envolvendo veículo automotor em 05/04/2017, o que resultou em 

uma lesão permanente no seu membro inferior direito, sendo esta avaliada 

também em 50%, conforme se observa do teor do laudo pericial de id. 

15201898. Portanto, denota-se que a em ambos os processos foi 

constada a existência de uma lesão no membro inferior direito quantificada 

em 50% em virtude de acidentes distintos. Dessa forma, converto o 

julgamento em diligência e determino que a intimação do Sr. Perito para que 

esclareça, no prazo de 15 (quinze) dias, se a lesão da autora em seu 

membro inferior direito quantificada em 50% é decorrente do acidente de 

trânsito ocorrido em 08/08/2016 ou se houve um agravamento da invalidez 

relativa ao membro afetado em virtude do acidente descrito nestes autos 

em 05/04/2017. Na hipótese de agravamento da invalidez em razão do 

acidente ocorrido em 05/04/2017, deverá o Sr. Perito indicar o grau de 

agravamento que a lesão sofreu. Com o aporte das informações, 

intimem-se as partes e em seguida venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000272-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE GOMES ALVES (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000272-32.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOAO HENRIQUE GOMES ALVES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

observo que a parte autora descurou de apresentar requerimento 

administrativo prévio, requisito considerado essencial para o 

processamento da demanda. Nesse passo, saliento que em que pese este 

magistrado anteriormente tenha se filiado ao entendimento de 

desnecessidade de requerimento prévio para o ajuizamento da ação de 

cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem 

julgado de forma contrária, ao considerar a exigibilidade do requerimento 

como condição para o exercício do direito de ação, senão vejamos: 
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, doutrinariamente o interesse processual 

se baseia, dentre outros, na necessidade de atuação da jurisdição, a qual 

é de ser considerada a última forma de solução do conflito[1], razão pela 

qual certo que a exigência de requerimento administrativo prévio não 

configura afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido 

o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal 

de Justiça deste Estado: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora Líder dos Seguros DPVAT, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000391-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

APARECIDA DE FATIMA SIMAO GOUVEIA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000391-56.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

APARECIDA DE FATIMA SIMAO GOUVEIA DE MORAES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Considerando 

que parte requerida não se opôs a inclusão dos Srs. Alberto Simão 

Gouveia e Carlos Roberto Simão Gouveia, defiro a inclusão destes no polo 

ativo da demanda, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessárias para tanto, observando o teor dos documentos de ids. 

15484831 e 1548833. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do 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, notadamente no que se 

refere à causa do óbito da de cujus Soledade Guerreiro. Dessa forma, à 

vista do poder instrutório do magistrado, conforme dispõe o art. 370 do 

CPC, entendo ser de extrema relevância a produção de prova técnica, 

ainda que indireta, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da falta de interesse de 

agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação 

de que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o 

seguro. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal 

e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de 

comprovação da formulação de requerimento administrativo como requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 

936574/SP), o que foi comprovado pela parte autora, conforme Id. 

5565239. Assim, certo que uma vez demonstrada à formulação de 

requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora. Ademais, o 

Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a 

prevalência do direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA 

À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE 

ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 
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caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Não havendo preliminares a serem 

consideradas, tenho o processo como saneado. Dos pontos 

controvertidos a) se o óbito da de cujus Soledade Guerreiro ocorreu em 

decorrência do acidente de trânsito objeto do processo; b) caso positivo, 

se os autores fazem jus ao recebimento da verba indenizatória relativa ao 

seguro obirgatório e qual o seu respectivo valor. Das provas Indefiro o 

depoimento pessoal das partes, uma vez que suas declarações já foram 

delineadas na fase postulatória. Outrossim, diante da natureza da 

controvérsia, determino, de ofício, a produção de prova pericial indireta, 

que deverá recair sobre os prontuários, exames, relatórios, outros 

documentos encartados aos autos e demais provas que o Sr. Perito 

entender cabíveis. Assim, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

CRM 5329 - MT, médico perito, que poderá ser encontrado na Avenida 

Aclimação nº. 265, Bosque da Saúde, Consultório anexo ao Hospital São 

Mateus (casa branca de esquina), telefone 65- 30512250/ 3051-2376, o 

qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua nomeação. 

Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada quando da 

prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 

(cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% 

(cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Ademais, considerando 

que a perícia foi determinada de ofício por este juízo, os honorários 

periciais serão rateados, sendo que a parte correspondente à autora será 

arcada pelo Estado. Assim, determino que a parte requerida venha no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários periciais 

correspondentes a sua parte, nos termos do art. 95, do CPC. Ainda, 

considerando a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do 

Estado, aliado a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do 

Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento que será 

expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos honorários 

correspondente a parte autora no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

em momento oportuno conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, 

da CNGC, ainda em vigor: “Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o 

Juiz determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.” Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Ainda, 

ressalto que diante do falecimento do autor no curso da lide, a perícia 

deverá ocorrer de forma indireta, devendo a mesma recair sobre os 

prontuários, exames, relatórios, outros documentos encartados aos autos 

e demais provas que o Sr. Perito entender cabíveis. Instalada que seja a 

perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “A”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004452-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYLENE LAURA VELASCO (REQUERENTE)

SABRINA LUZIA FIUZA METELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004452-57.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

LUCYLENE LAURA VELASCO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Lucylene Laura 

Velasco propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, alegando 

que em 10/03/2017 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou 

fratura em seu fêmur esquerdo e punho esquerdo, ocasionando assim a 

sua invalidez permanente. Dessa forma, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de 40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país em razão da sua 

incapacidade permanente. Juntou documentos de ids. 8115116 a 8115297. 

A audiência de conciliação realizada no id. 9984277 restou infrutífera. A 

requerida apresentou contestação (id. 9726920), impugnando 

preliminarmente o pedido administrativo realizado pela autora junto a Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, a falta de interesse de agir em virtude da 

ausência de prévio requerimento administrativo e afirmou que não deu 

causa a propositura da demanda e por isso não pode arcar com os ônus 

da sucumbência. No mérito alega que a autora apresentou ficha de 

atendimento relativo ao ano de 2012 que não devem ser consideradas 

para fins de avaliação médico pericial, bem como alega que o boletim de 

ocorrência apresentado pela parte autora não é capaz de comprovar os 

fatos alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral visto que 

prestado apenas com informações do demandante. Ainda ressalta inexistir 

provas quanto à alegada invalidez permanente, que havendo condenação 

o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, aduz que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os 

honorários advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. A 

parte autora impugnou a contestação no id. 11230121. No id. 13874924 foi 

juntada a avaliação médica realizada na parte autora durante a sessão de 

conciliação realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca. Em seguida a parte autora manifestou 

concordância com a avaliação médica juntada nos autos no id. 11487966. 

Já a requerida pugnou pela realização de prova pericial, bem como 

informou que a autora sofreu acidente de trânsito em 07/10/2015, razão 

pela qual ingressou com a ação nº 55934.12.2015.811.0041 (código nº 

1071249) perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá, sendo então submetida a 

perícia médica e constatado a incapacidade permanente no mesmo 

membro inferior esquerdo graduanda em 50%, bem como juntou cópia da 

perícia médica a qual a autora fora submetida e cópia da referida demanda 

nos ids. 11649438 e 11649435. A parte autora manifestou acerca dos 

documentos novos juntados pela requerida no id. 12665473, alegando que 

houve agravamento da lesão existente no membro inferior esquerdo em 

razão do acidente descrito nestes autos. Na decisão de id. 13784505 o 

processo foi saneado, fixado os pontos controvertidos e determinada a 

produção de prova pericial. O Laudo Pericial foi juntado nos autos no id. 

15100455, sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 

15534990 e 15824093. Após, os autos vieram conclusos para decisão. É 

o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por Lucylene Laura Velasco em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT. É cediço 

que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que a requerente não juntou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 663 de 728



nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido unilateralmente. Ainda, 

aduz que apesar de ter sido diagnosticado a lesão, não restou 

comprovada o nexo de causalidade, bem como ressalta a inexistência de 

provas quanto à invalidez permanente e que a autora já recebeu o valor 

devido a lesão existente em seu membro inferior esquerdo. No entanto, 

havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito 

nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são 

capazes para comprovar o envolvimento da requerente em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no id. 8115254 

“Certidão de Ocorrência nº 0496/2017” emitida pelo SAMU – Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, onde consta a informação de que a 

autora foi vítima de acidente de trânsito em 10/03/2017, tendo sofrido na 

ocasião fratura em seu membro inferior esquerdo. Ademais, a lei não traz 

em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se despicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado por meio do Laudo Pericial de id. 15100455 à existência de 

invalidez parcial permanente da autora relacionada ao seu punho 

esquerdo, restando afetada a sua capacidade funcional em 50%. Ainda, 

restou comprovado que houve um agravamento da lesão existente no 

membro inferior esquerdo da autora em virtude do acidente descrito 

nestes autos, sendo então quantificada esse agravamento em 25%, 

levando-se em consideração que a autora já possuía uma lesão no mesmo 

membro em virtude do acidente de trânsito sofrido em 07/10/2015 

quantificada em 50%, conforme ser observa do Laudo Pericial de id. 

11649438. Ressalto também que restou comprovado o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora e a sua lesão permanente no seu punho 

esquerdo e o agravamento da lesão já existente no membro inferior 

esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade da requerente pelo laudo pericial em razão do 

acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, tendo em vista que os 

documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização 

pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que a 

parte requerente teve afetado de forma definitiva as funções do seu 

punho esquerdo em 50%, a lei estabelece o pagamento de até 25%, do 

valor total da indenização para os casos em que ocorre a perda completa 

da mobilidade de um dos punhos. Portanto, deve ser considerando o grau 

de debilidade apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 50% de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão da 

autora foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). No que diz respeito à lesão do membro 

inferior esquerdo diferentemente do alegado pela requerida não há 

desconsiderá-la, pois o fato da autora ter sofrido um acidente anterior não 

impede que seja vítima de novo sinistro nem exclui a possibilidade de 

reparação, tendo em vista que foi constato que por conta da lesão 

decorrente do sinistro narrado na inicial, houve prejuízo à estrutura do 

membro inferior esquerdo, ou seja, houve um agravamento da lesão. 

Assim, o pagamento da indenização relativo a esse agravamento não 

importa em bis in idem, porquanto não importa em reparo da mesma lesão, 

mas de danos diferentes e decorrentes de sinistros distintos, razão pela 

qual não há que se falar em abatimento do valor paga anteriormente. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT. ACIDENTES DIVERSOS. AGRAVAMENTO DA LESÃO 

PREEXISTENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE 

ABATIMENTO DO VALOR PAGO ANTERIORMENTE. REPARAÇÕES 

AUTÔNOMAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (TJRR – 

AC 0000.16.001508-7, Rel. Des. ELAINE BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 

20/10/2016, public.: 26/10/2016) Portanto, considerando que a autora já 

apresentada uma lesão em seu membro inferior esquerdo quantificada em 

50% em virtude do acidente ocorrido em 07/10/2015 e aliado ao fato que a 

lesão foi agravada pelo acidente descrito nestes autos para o percentual 

de 75%, deverá a autora ser indenizada no valor referente ao 

agravamento, ou seja, 25% de 70% do valor total para a cobertura, o que 

corresponde ao valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro 

para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 
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Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Lucylene Laura Velasco em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 10/03/2017 (Id. 8115254), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação em 11/07/2017 (STJ, Súmula 426) conforme AR – Id. 9317044. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no 

artigo 85, caput, § 8º, do CPC. Por fim expeça-se alvará de 50% 

(cinquenta por cento) restantes em favor do Sr. Perito para levantamento 

da quantia depositada em juízo referente aos honorários periciais. 

Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos arquivados. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005144-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005144-56.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

HEITOR HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Heitor Henrique Oliveira 

dos Santos promove a presente ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT pelo rito comum em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, alegando que em 07/07/2016 foi vítima de acidente com veículo, o 

que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada 

a requerida ao pagamento da indenização securitária relativa ao Seguro 

Obrigatório em razão da sua incapacidade. Juntou documentos de ids. 

874244 a 874251. Na decisão de id. 87735181 foi determinada a emenda 

da petição inicial, sendo esta cumprida com o aporte dos documentos de 

ids. 8853446 e 9936594. A requerida apresentou contestação no id. 

2415403, alegando em sede de preliminar a necessidade de incluir no polo 

passivo da demanda a Seguradora Líder, bem como a falta de interesse 

de agir em virtude da ausência de prévio requerimento administrativo. No 

mérito aduz que o boletim de ocorrência apresentado pela parte autora 

não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido 

de forma unilateral visto que registrado posteriormente ao acidente, bem 

como afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e 

ressaltou que havendo condenação o pagamento da indenização deverá 

ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta a necessidade de 

prova pericial e que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os 

honorários advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. 

Realizada sessão de audiência de conciliação, as partes não chegaram a 

um acordo (id. 10760143). Em seguida as partes foram intimadas para 

manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, porém 

apenas a requerida manifestou no id. 14109129 No id. 13983736 a parte 

autora apresentou impugnação a contestação. Na sequência foi juntado 

aos autos avaliação médica realizada durante a sessão de conciliação 

realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, 

sendo que apenas a requerida manifestou a seu respeito no id. 14463788. 

Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da necessidade de 

alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pela 

seguradora requerida, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 

Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora a seguradora requerida 

afirme preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta 

não pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Dessa forma, afasto a 

presente preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida 

ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o 

entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme ids. 8853446 e 9936594. Assim, 

certo que uma vez demonstrada à formulação de requerimento 

administrativo tem-se como preenchido o pressuposto essencial para o 

exercício do direito de ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA 

EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE 

ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Do mérito Conforme relatado alhures, 

cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta 

Heitor Henrique Oliveira dos Santos em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei 
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n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A invalidez 

deve ser atestada com laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da 

Lei 6.194/74) e em ação judicial também por perícia técnica, a fim de 

apurar a extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do 

capital segurado. Pois bem, observo que a parte autora afirma na exordial 

que o acidente de trânsito lhe causou invalidez permanente, razão pela 

qual faz jus a indenização relativa ao seguro obrigatório. Na hipótese 

versanda verifico que a parte autora não comprovou nos autos fazer jus 

ao valor da indenização securitária referente ao Seguro Obrigatório – 

DPVAT, tendo em vista que ela sequer aportou aos autos qualquer laudo 

demonstrando o grau de sua debilidade. Ainda, observo na Avaliação 

Médica que não foi possível constatar a existência de uma eventual lesão 

permanente, restando prejudicada a sua realização, tendo em vista a 

divergência entre a data do sinistro descrita na inicial (07/07/2016) e a 

data do boletim de atendimento médico (03/07/2016), conforme se observa 

no id. 14401921. Ora, é sabido que para os casos de cobertura do Seguro 

DPVAT, quando a invalidez do beneficiário for parcial, a mesma deverá 

ser quantificada de acordo com o grau da lesão (percentual da invalidez), 

a teor da a Súmula nº. 474, do colendo Superior Tribunal de Justiça in 

verbis: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” A 

corroborar, colaciono o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO 

DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA 

REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora 

objetiva receber indenização securitária decorrente de acidente de 

trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, julgada 

procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da 

imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente 

para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez 

permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 

11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de 

sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, 

a indenização securitária é devida quando da existência de invalidez 

permanente, com observância das alterações trazidas pela Lei nº 

11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em caso de invalidez 

permanente varia conforme o caso, utilizando-se a tabela modificada pela 

Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a tabela SUSEP/DPAVT 

prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia médica realizada e o 

grau de invalidez apresentado, a indenização devida à autora deve ser 

calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, o valor devido é de 

R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na variação do IGP-M, a 

partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a contar da citação. 

Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, Apelação Cível Nº 

70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013.). “APELAÇÃO CÍVEL - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER 

R$ 13.500,00, INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE 

- PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível, ) 

Portanto, denota-se que o autor desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, este não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial ocorrido em 07/07/2016. Ainda, oportunizada 

a produção de outras provas além das já existentes nos autos a parte 

autora permaneceu inerte, tornando impossível o reconhecimento do 

pedido formulado na inicial. Dessa forma, preclusa a produção de eventual 

prova pericial para aferir o grau de lesão decorrente da suposta invalidez 

permanente, ante o desinteresse da parte autora na realização da perícia, 

entendo que não restou comprovado no presente caso que o autor faz jus 

ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto posto, julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º 

CPC. Todavia, sendo o requerente beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, 

até que possam satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família. Transitado em julgado, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006529-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIELI CHARLENI SCHMIDT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DE OLIVEIRA LOPES (RÉU)

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006529-05.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. 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 Novembro de 2018, às 

16h00min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC.. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 
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contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 02 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007912-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ALICERCE LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007912-18.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. 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 Novembro de 2018, às 

16h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC.. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 02 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006317-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE FABIOLA LEMOS DA SILVA (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006317-81.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS 

C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR, proposta por THAYANE 

FABIOLA LEMOS DA SILVA em desfavor de SPE PORTAL DOS 

IMIGRANTES LTDA, todos qualificados nos autos, sob os argumentos 

apostos na inicial. Aduz a autora que firmou Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda de Imóvel Urbano com a requerida na data de 

11.03.2015, tendo por objeto a aquisição do imóvel descrito como 

Empreendimento Imobiliário denominado Residencial Portal dos Imigrantes, 

com área de 200,48 metros quadrados, situado na Rodovia dos Imigrantes 

com Av. Leôncio Lopes de Miranda, Bairro Vitória Régia, Várzea Grande – 

MT, o qual se encontra com as matriculas de lotes individualizados 

registrado no Serviço Notarial e Registro de Várzea Grande – MT, 

registrada em 11/03/2015 sob o N° R-1541,703 da matrícula do lote 

correspondente, no valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais). 

Explicou a forma de pagamento acordada entre as partes, esclarecendo 

que o prazo de conclusão da obra estava previsto para o dia 13 de março 

de 2017, não havendo previsão contratual para prorrogação de prazo. 

Alega que a requerida não cumpriu com o prazo da entrega do imóvel, 

tendo se passado dezessete meses, aduz ainda que a requerida esta 

exigindo valores além do pactuado, incluindo o nome da autora junto aos 

bancos de restrição e crédito. Informa que se encontra morando de 

aluguel, conforme documentos acostados à inicial, desde o mês de março 

de 2017. Assim, requer a concessão de tutela antecipada, para que a 

requerida seja intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de 

inadimplentes, bem como que ele se abstenha de cobrar o saldo 

remanescente do contrato sob pena de multa diária em caso de 

descumprimento. Juntou os documentos necessários à propositura da 

ação. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento 

e decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa a 

autora a imediata suspensão de quaisquer cobranças acerca do referido 

instrumento, nem efetue qualquer restrição ao seu nome junto aos órgãos 

de proteção de crédito. No caso o pleito merece acolhimento. Com efeito, a 

probabilidade do direito restou evidenciada pela documentação juntada 

aos autos, a qual comprova que a autora firmou contrato de compra e 

venda de imóvel com a requerida. 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. E viver sem crédito no mundo atual, ou ter este abalado, é algo 

quase impossível. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do 

provimento final, pois a presente medida liminar não reconhece a 

pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do contrato, que 

está garantido pelo imóvel em questão. Outrossim, diante da sua própria 

natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, 

desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada 

pela parte autora, para determinar a suspensão do contrato firmado entre 

as partes, bem como que a requerida se abstenha cobrar o saldo 

remanescente do contrato e, ainda, que providencie a EXCLUSÃO do 

nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débito envolvendo o 

contrato em questão, sob pena de multa diária que fixo em R$100,00 (cem 

reais), limitada ao valor da causa. Designo audiência de conciliação para o 

dia 19 de novembro de 2018, às 17h00min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Por fim, DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande/MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008072-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FONTINELES DA SILVA (AUTOR(A))

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINO MARQUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008072-43.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Por não vislumbrar de plano os requisitos necessários, 

entendo conveniente a realização de audiência de justificação prévia, para 

a qual designo o dia 22 de novembro de 2018, às 16h00min. Intime-se a 

parte autora para que compareça a audiência acima designada e 

apresente o rol no prazo de 15 (quinze) dias antes da data assinalada 

para realização do ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 4º, do NCPC). 
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Cite-se a parte ré para comparecimento em audiência, nos termos do art. 

562, do NCPC, podendo este formular contraditas e perguntas às 

testemunhas do autor. Destaco que, o prazo para contestar a ação, 

quando realizada a justificação, contar-se-á da intimação da decisão que 

deferir ou não a medida liminar (Parágrafo único do art. 564 do NCPC). A 

intimação das testemunhas arroladas deverá ser providenciada pela parte 

autora (artigo 455, do NCPC) e realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do NCPC). Consigno que, a inércia na realização da intimação 

das testemunhas importa na desistência de sua inquirição, conforme 

previsão do §3º, do artigo 455, do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008320-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CORREA SOBRINHO (ADVOGADO(A))

ELIAS MARQUES CALDEIRA (AUTOR(A))

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008320-09.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. 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 Novembro de 2018, às 

17h00min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC.. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005443-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MANOEL JOAO DE ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005443-96.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a parte 

requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, 

sob pena de multa diária. 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 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 requerente 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 requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), 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 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$ 100,00 (cem reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23 de 

novembro de 2018, às 09h00min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 
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prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 03 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009116-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

WESLEY CASTRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009116-97.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por WESLEY CASTRO DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A, todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na 

inicial. Alega o autor é funcionário público estadual de Mato Grosso e 

recebe seus proventos através da SAD/MT, aonde tem a possibilidade de 

fazer empréstimo consignado em folha salário. Afirma que no mês de 

novembro/2017, o autor contratou junto ao banco requerido um 

empréstimo consignado em folha salarial no montante de R$ 

40.000,00(quarenta mil reais) a serem pagos em 48 (quarenta e oito) 

parcelas de R$ 1.317,00 (hum mil trezentos e dezessete reais). Aduz 

ainda que no mês de janeiro/2018, passou por dificuldades financeiras, e 

buscou junto ao banco requerido outro empréstimo, em que na época foi 

proposto um refinanciamento do empréstimo que já estava pagando, em 

que foi liberado R$ 15.000,00(quinze mil reais), a ser pago em 96 (noventa 

e seis) parcelas, que seriam descontadas em folha salário, sendo que a 

primeira parcela foi descontada no mês de abril/2018, conforme consta. 

Assevera que ao receber o pagamento do mês de maio/2018, o banco 

requerido não havia realizado o desconto da parcela referente ao 

empréstimo, entretanto ao retirar o estrato bancário constatou que no dia 

05/06/2018 houve um desconto de R$ 851,24(oitocentos e cinquenta reais 

e vinte e quatro centavos) e no dia 08/06/2018 um desconto de R$ 

521,24(quinhentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), desta 

forma alega que a soma do valor descontado e superior ao contratado. 

Esclarece que a requerida deixou de fazer a cobrança das parcelas pelo 

holerite e passou a fazer diretamente na conta bancaria do autor, buscou 

esclarecimento junto ao banco requerido tentando resolver 

administrativamente, o sr. gerente da conta corrente do autor admitiu o 

erro e se comprometeu em fazer a restituição, o que não ocorreu, ocorre 

que o salario é creditado na conta do autor em data posterior ao 

vencimento das parcelas o que acarreta jurus e multas. Requer a 

concessão da tutela antecipada, para que seja determinado o desconto 

das vincendas parcelas em folha salarial junto a SAD/MT No mérito, requer 

pela procedência da demanda com a confirmação da liminar, devolução 

dos valores descontados a mais em dobro, corrigidos monetariamente, 

pelo pagamento dos danos morais ocasionados, a concessão da justiça 

gratuita e inversão do ônus da prova. Juntou procuração ad judicia, 

documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, extrato bancário. 

Relatado o necessário. Decido. Em análise do pedido de tutela de urgência, 

tem-se que, no trato das tutelas provisórias restou unificado na parte geral 

do Código de Processo Civil (artigos 294 a 311), consolidando-se sob a 

insigne da tutela de urgência e de evidência, sendo esta primeira fundada 

no periculum in mora (artigo 300, CPC), e a segunda será analisada 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, (artigo 311, CPC). No presente caso, 

verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de 

um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez que restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte 

caso tenha que aguardar o término da demanda para ter suspenso os 

descontos vinculados em sua folha de pagamento. Já a probabilidade do 

direito restou evidenciada nos documentos acostados aos autos, 

demonstrando a vinculação de empréstimos em seu benefício, logo, 

havendo dúvidas quanto à validade dos empréstimos faz-se pertinente o 

pedido de que as parcelas sejam descontada em folha salarial . Ante o 

exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA pretendida, nos termos do 

artigo 300 do NCPC, e determino que a instituição bancária requerida faça 

o desconto das parcelas em folha de pagamento do Requerente, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) limitado até o valor da causa. 

Cite-se/ intime-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

23 de novembro de 2018, às 15h30min, consigno que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando 

evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, no termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Por fim, CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do NCPC. Várzea Grande/MT, 

10 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004689-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIANE MELANIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004689-57.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a parte 

requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, 

sob pena de multa diária. 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 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 requerente 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 
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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 requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. 

Destarte, nos termos do art. 291, § 3º do CPC, corrijo o valor atribuído à 

causa pra fazer constar R$ 25.263,66 (vinte e cinco mil duzentos e 

sessenta e três reais e sessenta e seis centavos). Ante o exposto, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a requerida 

providencie a EXCLUSÃO do nome da 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$100,00 

(cem reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos do artigo 334 do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23 de novembro de 

2018, às 09h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ 

INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo autocomposição 

entre as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o prazo para 

contestação será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente 

impugnação à contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Concedo os benefícios da 

justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 03 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009141-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES (ADVOGADO(A))

VILMAR BARBOSA DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009141-13.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por VILMAR BARBOSA DE 

MATOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA- S/A. Alega o requerente sempre cumpriu com suas obrigações 

perante o uso, dos serviços de Energia Elétrica concessionados pela 

Requerida, através da Unidade Consumidora n° 6/245052-6, aduz que 

recebeu no dia 02 de março de 2018, uma carta da requerida, informando 

que em inspeção realizada na sua unidade consumidora foi constatado 

uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto, no qual 

gerou uma fatura no valor de R$ 1.553,73 (um mil quinhentos e cinquenta e 

três reais e setenta e três centavos) referentes a 2.106 KW, e ser 

faturado e pago a titulo de recuperação. Sustenta que no mês de fevereiro 

de 2018, o requerente recebeu duas faturas, uma no valor de R$ 1.553,73 

(um mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos) 

referente as perdas , e outra no valor de R$ 477,68 (quatrocentos e 

setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) referente ao consumo do 

mês equivalente. Narra o requerente que tentou administrativamente 

resolver o problema, contudo restou infrutífera a negociação, pois a 

requerida sustenta que a cobrança é legal. Pede que seja deferida 

liminarmente a tutela de urgência, para determinar que a requerida não 

interrompa o fornecimento de energia elétrica referente a fatura de 

março/2018 da Unidade Consumidora n° 6/245052-6, no valor de R$ 

1.553,73 (um mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e três 

centavos), em caso de ter interrompido o fornecimento, que reestabeleça 

o fornecimento da energia, tudo sob pena de fixação de multa, em caso de 

descumprimento da decisão, pugnou pelos benefícios da justiça gratuita. 

No mérito, formulou pedidos. Juntou os documentos necessários à 

propositura da ação. Relatado o necessário. Decido. Diante das novas 

alterações advindas com o Novo Código de Processo Civil, imperioso 

grafar que a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. 

A tutela de urgência poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §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.” De mais 

a mais, o feito trata de relação consumerista em que o ônus da prova é 

invertido, em face da hipossuficiência técnica do consumidor em provar 

suas alegações (art. 6°, VIII, CDC), ficando, portanto, a cargo da parte 

requerida, demonstrar que a Unidade Consumidora (UC) do requerente 

aponta alguma irregularidade. Ante o exposto, tendo em vista a presença 

dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, nos termos do artigo 303, do 

CPC, para determinar que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento da Unidade Consumidora n° 6/245052-6 do mês de 

março/2018 de R$ 1.451,66 (mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e 

sessenta e seis centavos) com vencimento para 30/04/2018, e ou nos 

termos acima expostos, tudo sob pena de fixação de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da decisão, até ulterior 

deliberação. Cite-se/intime-se a empresa requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecerem em audiência de conciliação 

que designo para o dia 23 de novembro de 2018 às 15h:00min, constando 

que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

No mais, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de outubro 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008054-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAULINO (AUTOR(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008054-22.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a parte 

requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 
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Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, 

sob pena de multa diária. 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 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 requerente 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 requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), 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 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$100,00 (cem reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23 de 

novembro de 2018, às 14h00min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande/MT, 09 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006982-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DA SILVA MAIA (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006982-97.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais 

com Pedido de Tutela Antecipada, proposto por Elenice da Silva Maia em 

desfavor de Sendas Distribuidoras S.A (Assaí Atacadista). Alegando, em 

síntese, que no dia 29.09.2017 estava nas dependências do 

Supermercado Assaí localizado no Bairro Cristo Rei em Várzea 

Grande-MT, junto com seus familiares para realizar a compras de 

alimentos, quando empurrava o carrinho de compras na seção de limpeza, 

passou por uma poça de produto líquido “amaciante de roupas” que 

estava caído sobre o piso do mercado da requerida, vindo a escorregar e 

cair sobre o piso, forçando o seu joelho esquerdo e tendo uma torsão sem 

quebraduras. Sustenta autora que, foi encaminhada pela requerida ao 

Hospital São Mateus, sendo diagnosticada com “distensão do ligamento 

colateral lateral e ligamento cruzado anterior e edema no joelho esquerdo” 

que ocasionaram limitação dos movimentos. Aduz ainda que, a requerida 

custeou parte do tratamento médico, bem como o pagamento de consultas, 

sessões de fisioterapia e transportes. Contudo, no dia 26.04.2018 autora 

diz que recebeu um telegrama enviado pela requerida, informando o 

encerramento do atendimento ao pagamento concernente aos tratamentos 

médicos e transporte, seriam suspensos sob a justificativa que a autora 

teria apresentado melhoras no seu quadro de saúde e não necessitaria de 

tratamento. Sustenta autora que, os exames de ressonância realizados no 

dia 14.03.2018, o laudo menciona que ela encontra-se inapta ao trabalho e 

ainda inapta a exercer as atividades básicas domésticas, conforme anexo 

(ID. Doc. 14627883 – Pág. 3). Liminarmente requer que, a empresa 

requerida seja compelida a efetuar o pagamento mensal de um salário 

mínimo durante a tramitação do processo, bem como ainda realize o 

pagamentos dos custos provenientes de consultas, exames, medicações 

e transporte, como vinha sendo realizado pela requerida, até o dia a 

suspensão no dia 26.04.2018, procedendo ao depósito judicial em favor 

da autora. No mérito, pretende a procedência da ação com a confirmação 

da liminar, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais e materiais ocasionados, bem como a 

condenação ao pagamento de uma pensão mensal vitalícia no valor de 1 

(um) salário mínimo, desde a data do acidente, até o momento em que 

autora completar 75 anos de idade ou alternativamente caso cesse a 

convalescença. Juntou documentos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Tem-se que, o trato das tutelas provisórias restou unificado na parte geral 

do Novo Código de Processo Civil (artigos 294 a 311), consolidando-se 

sob a insigne da tutela provisória de urgência e de evidência, sendo esta 

primeira fundada no perigo da demora e probabilidade do direito (artigo 

300, CPC), e a segunda será analisada independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo 

(artigo 311, CPC). No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte 

autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência 

antecipada, uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a 

existência de prejuízo à autora, haja vista sua incapacidade laborativa 

devido à lesão grave sofrida, conforme histórico clínico e acervo 

fotográfico acostado aos autos (Id. Doc. 14627867; 14627883). Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos juntados, haja 

vista que segundo a narrativa o acidente ocorrido foi dentro do 
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estabelecimento da requerida e constato que os documentos acostados 

aos autos dão como real a alegação da inicial de que autora sofreu lesão 

dentro do estabelecimento comercial, e segundo o Código de Defesa do 

Consumidor, a responsabilidade é objetiva, não sendo necessário, neste 

momento processual, se discutir culpa. Todo esse cenário autoriza 

concluir, a autora não pode esperar o final dessa demanda para realizar o 

procedimento imprescindível à sua sobrevivência. Nesse sentido vejamos 

entendimento jurisprudencial: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação 

de Ressarcimento Por Perdas e Danos com Pedido de Antecipação de 

Tutela. Decisão que deferiu a tutela antecipada, ao fundamento de que 

ficou suficientemente demosntrado o dano irreversível e a verossimilhança 

das alegações – Há prova inequívoca de que o acidente ocorreu nas 

dependências do supermercado, a evidencias a verossímil presença de 

nexo de causalidade, sendo certo, por outro lado, que a interrupção 

imotivada dos pagamentos voluntários realizados pela ré quanto à 

assiste^ncia médica dispensada à autora representa possibilidade de 

dano irreparável ou de difícil reparação. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA- 

A I :  Agravo  de  Ins t rumen to ,  Número  do  P rocesso : 

0017775-28.2014.8.05.0000, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, 

Segunda Câmara Cível, Publicado em: 03/02/2016) No tocante à 

irreversibilidade da medida, verifico que o pedido de pensão se trata de 

verba de conotação alimentar, com vistas a fazer frente às necessidades 

básicas da autora até que este esteja em condições de retornar ao 

trabalho. Portanto, qualquer risco neste aspecto, deverá se sujeitar ao 

interesse maior, que é o direito à vida e a sobrevivência, assegurado pelo 

princípio matriz da dignidade da pessoa humana. Mas, por outro plano, 

quanto ao valor postulado antecipadamente, deve ser aplicado o principio 

da razoabilidade e assegurado valor necessário para subsistência da 

autora (1 salário mínimo), além dos procedimentos e medicamentos 

necessários para sua recuperação. Consigno que, a pensão terá início a 

partir da citação da parte requerida, pois se trata de medida provisória que 

visa garantir a subsistência da autora durante a tramitação do feito, não 

sendo acertado que nessa fase de cognição sumária parte requerida seja 

compelida a arcar com valores desde do evento danoso, pois ensejaria o 

reconhecimento do mérito. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA, nos termos do artigo 300, do CPC, para 

determinar que a empresa ré inicie no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento de pensão mensal de 01 (um) salário mínimo em favor da 

autora, até o julgamento da lide ou decisão em contrário, sob pena de 

multa de 100,00 (cem reais) até o limite do valor da causa, bem como 

adote medidas necessárias para que garanta o tratamento médico 

necessário a recuperação da autora, como o fornecimento de 

medicamentos, exames, consultas, internamentos, procedimentos em 

unidade de saúde particular, no prazo de até 05 (cinco) dias da ciência de 

cada medicamento ou procedimento médico, sob pena de multa de 

R$500,00 (quinhentos reais) por cada atraso, salvo motivo justificado. A 

parte autora deve entregar as requisições médicas, no estabelecimento, 

da ré, mais próximo de sua residência. Cite-se/intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecerem em audiência 

de conciliação que designo para o dia 23 de novembro de 2018, às 

10h00min constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, 

inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, CPC). No mais, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 04 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003619-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003619-05.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por JESSICA SILVA DE JESUS em desfavor de RCI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA. Aduz em síntese autora que, aderiu 

21.03.2017 ao consórcio da empresa requerida para aquisição de um 

veiculo, com valor da carta de crédito incialmente de R$36.040,00(trinta e 

seis mil e quarenta reais), pagando a primeira parcela no valor de 

R$447,64 ((quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro 

centavos) no ato da assinatura, que lhe obrigavam ao pagamento mensal 

de 84 (oitenta e quatro) prestações, que, ao final, ou mediante lance ou 

sorteio, lhe beneficiaria com o valor acima descrito para aquisição do 

veículo. Sustenta que, pagou todas as parcelas do consórcio 

rigorosamente em dia até novembro de 2017, realizou um lance no valor de 

valor de R$ 9.228,88 (nove mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e oito 

centavos), sendo contemplada em 24/11/2017, conforme Extrato do 

Consorciado Atualizado emitido em 31.01.2018, e informada via mensagem 

que deveria entrar em contato com a requerida, através do telefone 

08008890999 (Canal do Contemplado). Alega que, a requerida solicitou um 

devedor solidário ocasião que autora indicou o seu tio Abnildo Ribeiro da 

Silva, enviando todos os documentos necessários, contudo, mesmo após 

a indicação, a requerida solicitou outro devedor solidário, Informa ainda 

que, após inúmeras tentativas de buscar uma solução amigável com a 

empresa requerida, conforme os protocolos de atendimentos e 

reclamação junto ao PROCON todavia sem lograr êxito ou uma resposta, 

não restou alternativa à autora senão recorrer ao Poder Judiciário para 

solução do impasse produzido pela abusividade perpetrada pela empresa 

de Consórcio requerida. Assim, requer em sede de tutela provisória de 

urgência a fim de que seja determinada a empresa requerida, libere 

imediatamente a carta de crédito contemplada da autora referente ao 

Grupo nº 009779, Cota nº0821-00 do Contrato nº 2687623, para aquisição 

do veículo, conforme contratado. No mérito, requer pela condenação da 

requerida pelos danos morais ocasionados, pela realização de audiência 

de conciliação, inversão do ônus da prova, justiça gratuita. Juntou 

documentos. Determinada a emenda da inicial no Id. Doc. 14585475, se 

manifestou sobre o Id. Doc. 14652269; 14652406. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Acolho a emenda da inicial 

constante Id. Doc. 14652269; 14652406, a fim de que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe 

sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento 

que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é 

frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual 

Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a 

lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de 

urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada 

para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da 

demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida 

ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, 

apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é 

temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, 

não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é 

substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo 

tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) 

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da 

autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que 

culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera 

parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a 

substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a 

qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso 

concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o 

provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de 

incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, há que se destacar que 

para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou 

cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 

300, CPC). Sobre a questão, eis a jurisprudência: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO - 

INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, 
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para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer 

demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o 

perigo de dano. Os fatos são controvertidos e somente podem ser mais 

bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o 

julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela 

pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação 

probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar 

ao agravado, em juízo perfunctório, a responsabilidade pela não 

realização do consórcio em questão e a consequente devolução dos 

valores já pagos.Não restando preenchidos os requisitos da concessão 

da medida de urgência, resta inviável o acolhimento do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, mormente quando a questão posta em 

juízo requer maior dilação probatória.” (AI 1003748-84.2016.8.11.0000; 

Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018) 

(grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 

NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA LIDE. INDEFERIMENTO. 1. A 

ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL É INSTRUMENTO DE EXCEÇÃO, 

DE CARÁTER EMERGENCIAL, CUJA CONCESSÃO SE SUBORDINA AOS 

REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 273DO CPC. 2. SE O DIREITO 

ALEGADO NÃO SE REVELA RAZOAVELMENTE NÍTIDO DIANTE DOS 

ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, INDEFERE-SE A ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA REQUERIDA COM O FIM DE OBSTAR VEICULAÇÃO DE 

PROPAGANDA POR CONCORRENTE EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO 

ESTABELECIMENTO DO AGRAVANTE. 3. SENDO NECESSÁRIO INCURSÃO 

NO MÉRITO DA LIDE COM INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PERFEITO, 

AFASTA-SE A PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DA 

ALEGAÇÃO. 4. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.” (AGI 

20130020233564 DF 0024279-30.2013.8.07.0000, Relator: Des. Getúlio de 

Moraes Oliveira, Data do Julgamento, 08/01/201, Órgão Julgador: 3ª Turma 

Cível TJ/DF) (grifei) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art.300, CPC). 

Por fim, considerando que o artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil 

dispõe que não deverá ser concedida a tutela provisória de urgência 

antecipada quando verificada a possibilidade de irreversibilidade da 

medida, o indeferimento do pleito autoral é medida que se impõe. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 300, §3º, do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Cite-se/intime-se a Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 23 de novembro de 2018 às 13h30min constando 

que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo ao autor a gratuidade de justiça, nos moldes ditados pelo artigo 

98 do CPC. No mais, ante da relação de consumo inconteste, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, no termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001373-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JANE RODRIGUES BARROS (ADVOGADO(A))

CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001373-36.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Pedido Liminar proposta por Cintia Comercio de Caminhões e 

Revestimentos EIRELI em desfavor de Energisa Mato Grosso-Distribuidora 

de Energia S/A, pelos fatos e fundamentos da exordial. Alega a parte 

autora que teve seu fornecimento de energia interrompido pela requerida 

por uma fatura gerada em desacordo com a média do seu consumo 

mensal no valor de R$ 49.235,19 (quarenta e nove mil duzentos e trinta e 

cinco reais e dezenove centavos), com um consumo de 67.5211,00 KWh 

na Unidade Consumidora 6/1288973-9. Assevera que, no ano de 2015, foi 

atingida pela crise econômica, tendo a empresa ficada com as portas 

fechadas pelo período de abril de 2016 a novembro de 2017, bem como 

afirma que não havia sequer relógio padrão instalado durante este 

período, haja vista que durante a crise do ano de 2015, não pagou as 

contas de energia elétrica e eles forma retirados, retornando as atividades 

no final do ano de 2017, quando conseguiu pagar o parcelamento feito em 

15.07.2016, referentes às contas de energias em atraso, oportunidade na 

qual foi realizado uma vistoria no padrão de entrada. Em sede de tutela 

antecipada de urgência, requer que a requerida restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora 6/1288973-9 e a 

suspensão do corte. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do 

débito apontado na fatura referente ao mês de dezembro/2017 no valor de 

R$ 49.235,19 (quarenta e nove mil duzentos e trinta e cinco reais e 

dezenove centavos), pela condenação da ré a título de danos morais e a 

inversão do ônus da prova. Juntou documentos. Determinada a emenda da 

inicial no Id. 11904669, a parte autora se manifestou nos Ids. 12000545 - 

ss. É o breve relato. Fundamento e decido. Acolho a emenda da inicial, a 

fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Inicialmente, verifica-se 

que o valor da causa foi indicado de forma equivocada, pois este deve 

corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor com a 

proposição da ação. No que concerne ao valor incorreto atribuído à 

causa, pode o juiz alterá-lo de ofício por tratar-se de matéria de ordem 

pública (artigo 292, §3º, do NCPC), no presente caso inexiste prejuízo à 

parte autora, haja vista que esta já estabeleceu o quantum indenizatório 

pretendido, todavia deixou de computa-lo no valor da causa. Neste 

sentido, havendo pedidos cumulativos de inexigibilidade do débito objeto 

da lide, no valor de 49.235,19 (quarenta e nove mil duzentos e trinta e 

cinco reais e dezenove centavos); e de indenização por danos morais, no 

valor de 20 salários mínimos que corresponde à R$ 19.080,00 (dezenove 

mil e oitenta reais), perfazendo o montante de R$ 68.315,19 (sessenta oito 

mil, trezentos quinze reais e dezenove centavos); este é o valor adequado 

para se dar à causa. Destarte, nos termos do art. 291, § 3º do NCPC, de 

ofício, corrijo o valor atribuído à causa pra fazer constar R$68.315,19 

(sessenta oito mil, trezentos quinze reais e dezenove centavos); Em 

análise do pedido de tutela de urgência, tem-se que esta é gênero da qual 

são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser 

antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas 

empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante 

uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para 

assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório 

principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo. No presente caso, 

verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de 

um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez que restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte 

autora fique prejudicada a retornar suas atividades, considerando estar 

sem energia elétrica. Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos 

documentos juntados, haja vista que o débito de fato vai muito acima da 

média de consumo apresentada nos meses anteriores. Ante o exposto, 

tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos 

do artigo 300, do NCPC, para determinar que a empresa ré no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas restabeleça o fornecimento de energia na Unidade 

Consumidora 6/1288973-9, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem 

reais) até o limite do valor da causa. Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para levantar o depósito e 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 23 de 

novembro de 2018, às 14h30min, consigno que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, NCPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). RETIFIQUE-SE o 

registro dos autos para fazer constar como valor da causa o montante de 

R$ 68.315,19 (sessenta oito mil, trezentos quinze reais e dezenove 

centavos), o qual corresponde adequadamente ao proveito econômico 

dos pedidos cumulados da autora. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 
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Grande/MT, 09 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003005-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA (ADVOGADO(A))

OLAVO APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA (RÉU)

INAC - INSTITUTO DE ANÁLISES CLINICAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003005-97.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por OLAVO APARECIDO 

DOS SANTOS em desfavor de INAC – INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

e LABORATÓRIO CHROMATOX LTDA. Afirma que, foi ofertada uma 

promoção de emprego para ser motorista, sob a condição de realizar a 

alteração da categoria de sua CNH de “B” para a categoria “D”. Ocorre 

que, para realização da alteração é necessário à realização do exame 

toxicológico, o autor buscou os serviços da primeira requerida, INAC – 

INSTITUTO DE ANÁLISES CLINICAS, para tal procedimento arcando com 

pagamento na quantia de R$250,00(duzentos cinquenta reais). Sustenta 

que, na entrega do resultado laboratorial se espantou ao verificar o 

resultado positivo para “benzoilecgonina (cocaína)”, ficando abalado com 

resultado, haja vista que jamais usou em sua vida qualquer tipo de 

substância ilícita, ou estava tomando medicamentos que pudesse conter 

tais substâncias. Informa que, procurou a primeira requerida, INAC – 

Instituto De Análises Clínicas e solicitou a realização da “contraprova” com 

a amostra coletada e armazenada, conforme troca de e-mails, contudo, 

posteriormente foi informado que foi cancelado a solicitação da 

“contraprova” do exame, bem como entrou em contato com a segunda 

requerida, Laboratório Chromatox Ltda, que faz análise do material 

coletado, mais não obteve sucesso para saber informações. Todavia, 

informa que, não obstante o resultado positivo apresentado pelas 

requeridas, para que não houvesse, mas consequências com suposto 

resultado positivo, o autor afirma que submeteu-se a outro exame por 

conta própria, conforme verifica-se pelo laudo apresentado pelo 

Laboratório Morales LTDA, e, o resultado do laudo toxicológico apontou 

negativo para qualquer substancia ilícita. Requer, a antecipação dos 

efeitos da tutela para que “sejam as requeridas compelidas a efetuarem a 

contraprova solicitadas, sob pena de multa diária”. No mérito, requer seja 

julgado procedente os pedidos, com a condenação das requeridas ao 

pagamento dos danos materiais e morais. Pediu os benefícios da justiça 

gratuita e a inversão do ônus da prova. Juntou documentos. É breve o 

relatório. Fundamento e decido. Em análise do pedido de tutela de 

urgência, tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas 

cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão do autor apresenta características de um pedido de tutela de 

urgência antecipada, uma vez que restou devidamente demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo 

incontestável a existência de prejuízo para que este espere o final da 

demanda para a realização do exame de contraprova. Já a probabilidade 

do direito restou evidenciada nos documentos juntados, haja vista que ele 

realizou a solicitação para a realização da contraprova ao laboratório da 

requerida, e, sem justificativas não realizou o procedimento solicitado (Id. 

Doc. 12804230-ss). Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, do NCPC, para 

determinar que as requeridas realize a contraprova do exame do autor 

Olavo Aparecido dos Santos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite do valor da causa. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

23 de novembro de 2018, às 10h300min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. No mais, 

concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e DEFIRO a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 08 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000232-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLDA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

LUIS AFONSO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DOS SANTOS STUTZ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

WELLINGTON DOS SANTOS STUTZ (CONFINANTES)

PAULO BARBOSA DOS PRAZERES (CONFINANTES)

JOÃO AROLDO JUNIOR (CONFINANTES)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

Diligência do Oficial de Justiça (Id. 15443835), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000926-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA PEREIRA GALVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON ANTONIO DA SILVA (RÉU)

MANOEL COSTA PARRIAO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

Diligência do Oficial de Justiça (Id. 15132700), 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))
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002278-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI (ADVOGADO(A))

MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANE SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

GILBERTO SALENGUE MARTINS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

Diligência do Oficial de Justiça (Id. 15131335), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004323-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OILSO FERREIRA CAMPOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

Diligência do Oficial de Justiça (Id. 14660660), no prazo de 10 (dez) 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004188-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINO MORAES NUNES - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

Diligência do Oficial de Justiça (Id. 14218091), no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20697 Nr: 68-98.1999.811.0002

 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: BIOFÉRTIL AGROPECUÁRIA S/A, ROGERIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI 

- OAB:42751/RS, ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de tal circunstância, para que não haja nenhum dano irreparável ou 

de difícil reparação aos demais credores, pelo poder geral de cautela 

deste Juízo, mantenho a suspensão do ato de encerramento da presente 

concordata suspensiva, até que haja aclaramento das alegações, que 

poderá ensejar na reunião dos ativos e colégio de credores, assim 

postergo a análise do pleito.Por fim, NOMEIO para exercer o encargo de 

Sindico a empresa ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, CNPJ 

24.297.807/0001-04, sediada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 

2000 - sala 104, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, Bairro Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78.050-000, telefone (65) 3644-7697, 

atendimento@zapaz.com.br, que deverá ser intimado na pessoa do seu 

responsável técnico para, no prazo de 48 horas, aceitando o encargo que 

lhe foi atribuído, assinar, na sede do Juízo, o termo de compromisso de 

bem e fielmente desempenhar sua função e assumir todas as 

responsabilidades a ela inerentes (Decreto-lei 7.661/45 - art. 62).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20700 Nr: 740-43.1998.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A., ROGERIO 

SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA BIOFÉRTIL AGROPECUÁRIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334, 

WILSON DALTO - OAB:1682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DELLA VALLE 

BIOLCHI - OAB:42751/RS, LEANDRO FELDMANN - OAB:35.415/RS

 Vistos, etc.

Tendo em vista, a nomeação da ZAPAZ ADMINISTRADORA JUDICIAL 

LTDA. nos autos principais, determino a intimação do novo Síndico, para 

que, após a apresentação do relatório determinado nos autos principais 

(Cód. 20697), manifeste-se no prazo de 15 dias úteis, acerca do crédito 

do habilitante.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 421579 Nr: 22804-51.2015.811.0002

 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: LUCINDA CAMARGO DO CARMO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3.056

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.Fixo a título 

de honorários de sucumbência a importância de R$3.000,00 (três mil 

reais). Outrossim, faço arbitramento dos honorários de sucumbência por 

apreciação equitativa, em atenção ao §8º do artigo 85 do CPC, 

considerando a ausência de condenação e o fato de o vultoso valor da 

causa principal não condizer com a duração da lide (a parte foi 

devidamente citada em outubro/2014) e o tempo despendido pelo patrono 

da parte, haja visto o julgamento da antes do saneamento do 

feito.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publica-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 427483 Nr: 25946-63.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SILVA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO S/A, EB COMÉRCIO DE 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO PEREIRA - 

OAB:GO-13.608

 Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda e julgo extinto o feito 

com resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC, a fim de 

condenar solidariamente as empresas requeridas LOSANGO S/A e a EB 

COMÉCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA ao pagamento do valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a ser pago ao requerente MARCOS SILVA DE 

MATOS, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem 

como declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.558,88 (três mil 

quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), com relação 

ao contrato nº 0030200390898941.Confirmo, outrossim, a antecipação da 

tutela deferida para todos os efeitos legais.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. 21, do CPC. Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro 

em R$ 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no 

artigo 20 do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 263914 Nr: 2891-25.2011.811.0002

 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: ELIZAN CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍNTIA CAMINHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DUTRA S. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 10.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDA 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10.016

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMETNE PROCEDENTE a ação, com 

resolução do mérito, e assim o faço com fundamento no art. 487, inciso I, 

do CPC/15, para:a)DECLARAR resolvidos os contratos coligados de 

compra e venda relativa ao veículo caminhão TRA/C TRATOR, Marca 

Modelo: M. Benz/LS 1938, Cor: Branco, Ano/Modelo: 2003/2003, Placa: 

BAN-6450, Chassi 98M696090038344530786, e CANCELAR a inscrição 

em nome do autor em bancos de dados de restrição ao crédito (Serasa e 

SPC). Confirmo, outrossim, a liminar deferida para todos os efeitos legais. 

b) CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

a título de danos morais ao autor ELIZAN CARLOS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento 

(presente data).Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do 

CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 510706 Nr: 19381-15.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANANDREIA LESCANO REVELES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22.974/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por 

ZANANDREIA LESCANO REVELES PEREIRA, de R$ 2.794,99 (dois mil 

setecentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), 

reconhecido pela 1ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos 

do processo de nº 0000111-97.2017.5.23.0106, atualizados nos termos 

da sentença trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 16), a ser 

habilitado na classe de credores privilegiados trabalhistas da MASSA 

FALIDA DE COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA.Isento de custas e 

honorários advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 407274 Nr: 15264-49.2015.811.0002

 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: MANOEL CONCEIÇÃO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 524462 Nr: 1014-06.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, MARIA 

LÚCIA CORRÊA DE ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

OAB:22408/O, GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18609/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 424088 Nr: 24147-82.2015.811.0002

 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: JOÃO DOS REIS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação 

com fulcro no art. 487, I, do NCPC, para tão somente condenar a parte 

requerida AVON COSMÉTICO ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais ao requerente JOÃO DOS 

REIS CARDOSO, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu 

arbitramento (presente data).Confirmo, outrossim, a liminar deferida para 

todos os efeitos legais. Decaindo a parte requerente em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela requerida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do NCPC. 

Condeno a parte requerida a pagar as custas e despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do 

NCPC.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 249182 Nr: 8734-05.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS 

- OAB:13562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 Vistos, etc.

 Considerando que o exequente cobra valor remanescente do débito, 

requerendo a execução da sentença (fls. 209/211), intime-se a parte 

executada, para que pague o débito restante, conforme cálculo do 

contador de fls. 24,1 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 310788 Nr: 6844-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA ELAINE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEMAT - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATO-GROSSENSE - UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:16214, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - UNIVAG - OAB:OAB/MT 17.685

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Patricia Elaine Leite 

em desfavor de IEMAT – Instituição Educacional Mato Grossense UNIVAG.

Instado ao pagamento, o executado depositou os valores que entendeu 

devido, requerendo o arquivamento do processo (fls. 229/230).

Às fls. 232, concordou com o depósito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento e decido.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Novo Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Custas pela requerida, conforme posto na sentença.

Libere o valor na conta informada pelo advogado, devendo a autora ser 

intimada pessoalmente acerca do remanescente liberado, nos termos do 

Prov. nº 16/2011-CGJ.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 228057 Nr: 8198-28.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA MENDONÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES E VENDAS LTDA, 

FIDC NP MULISEGUIMENTOS CREDITSTORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DE ALCÂNTARA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.001, RENATA G. WAHL C. DA SILVA - 

OAB:11240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA PEREIRA 

GUIMARÃES - OAB:105287, Ana paula Sigarini Garcia - OAB:10133, 

CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - OAB:357.590 SP, FELIPE 

GAZOLA VIEIRA - OAB:76.696, Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Decorrente de Danos Morais c/c com Obrigação de 

Fazer proposto por Zelia Mendonça da Silva em desfavor de Losango 

Promoções e Vendas Ltda e FIDC NP Muliseguimentos Creditstore.

Instada ao pagamento, as partes requeridas efetuaram o depósito da 

quantia devida(fls. 334/335; fls. 337/339), referente a condenação do 

decisium, tendo a parte autora concordado com os valores, requerendo o 

levantamento do dinheiro (fls. 340).

É o relatório necessário.

 Decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte autora foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente ação foi alcançado, qual 

seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, inciso II, 

do Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Custas pela requerida, conforme posto na sentença.

Libere o valor na conta informada pelo advogado, devendo a autora ser 

intimada pessoalmente acerca do remanescente liberado, nos termos do 

at. 450, § 3ª, da CNGC.
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Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 544383 Nr: 11995-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA DE ALMEIDA, KCDAB, IEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO, RONDON PLAZA 

SHOPPING LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO RONDON PLAZA 

SHOPPING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT - 12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença.

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

determinado na sentença mantida pelo e. Tribunal de Justiça, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, 

do Código de Processo Civil (art. 520, § 2º, do CPC).

Com efeito, se o executado comparecer tempestivamente e depositar o 

valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como 

incompatível com o recurso por ele interposto (art. 520, §3º, do CPC).

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (artigos 520, §1º e 525, CPC).

 Por ser um dos exequentes menor, faz-se necessária a intervenção 

ministerial, razão pela qual, tão logo o executado manifeste nos autos 

encaminhe-se o processo ao Ministério Público Estadual para parecer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 338634 Nr: 6815-39.2014.811.0002

 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: ITAMAR THIAGO DA SILVA, MARCELO BRASIL DA 

GRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BRASIL DA GRAÇA, IMPÉRIO 

CLIMATIZAÇÃO E SOLUÇÕES INTELIGENTES, ITAMAR THIAGO DA SILVA, 

S. A. SOUZA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNALIGIA TAVARES DE 

SIQUEIRA - OAB:MT 16.189, MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA 

BARROS FRREIRA - OAB:15.358 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510

 Vistos, etc.

 INTIMEM-SE as partes para se manifestar quanto ao Ofício 

nº027/2017/COENG/SEMOB juntado às fls. 215/221, no prazo de 10 (dez) 

dias, decorrido o prazo com ou sem manifestação certifique-se e voltem 

os conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 206797 Nr: 2729-35.2008.811.0002

 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: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SANTO 

ANDRÉ LTDA, KLARIMAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.B.S. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TÚLIO - OAB:11640, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:SP/129.134

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve pedido de liquidação de 

sentença pelos credores (fls. 1.194/1.201)

 Nesta seara, considerando-se que o exequente requer a liquidação de 

sentença, na forma do artigo, 509, II do CPC/2015, pelo procedimento 

comum, que seja determinado o encaminhamento do feito a contadoria 

judicial para elaboração dos cálculos, ou, subsidiariamente, que seja 

encaminhado a perito judicial para a elaboração, bem como após 

apresentação dos cálculos periciais, sejam condenada a ré a pagar os 

valores apurados em liquidação no prazo legal, sob pena de aplicação de 

multa (fls. 1.194/1.201).

Defiro o requerimento de liquidação de sentença (fls. 473/477), mantida 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (fls. 1.095/1.103), assim, nos 

termos do artigo 509 do CPC/2015, que estabelece:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo. (...).

Quanto à parte ilíquida da sentença, restou consignado no acórdão que: 

“no caso, a MMª Juíza admitiu que os valores apresentados pelas autoras 

(R$222.955,89 para a primeira e R$158.386,55 para a segunda autora) 

não correspondem ao que efetivamente deixaram de lucrar com a venda 

de produtos “Dupe”, dai por que o valor indenizatório deveria ser 

conhecido em sede liquidação de sentença” (fls. 1.095/1.103).

 Ressalta-se, que a ação executória de liquidação por artigos prevê no 

artigo 509, § 4º do CPC, “Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou 

modificar a sentença que a julgou”.

Desse modo, intime-se parte requerida/executada, para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) das, nos termos do artigo 511 do 

NCPC, devendo constar as advertências do artigo 341 do NCPC.

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de cumprimento 

de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 80960 Nr: 3465-58.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8312 A, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - 

OAB:OAB/MT 7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Cumpra-se imediatamente a decisão proferida de fls. 159.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 308961 Nr: 4947-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO BATISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 Vistos, etc.

Postergo a análise do requerimento de fls. 46, para determinar a penhora 

através do Sistema RENAJUD.

Com efeito, acerca do tema, oportuno o disposto no item 1.17.6 da 

CNGC/MT, o qual traz a seguinte redação:

“O Sistema RENAJUD possibilita consulta, inclusão e retirada de restrição 

de transferência, licenciamento e circulação, bem como averbação de 

registro de penhora.”

Assim, em consonância com o dispositivo supracitado, DETERMINO a Sra. 

Gestora Judiciária que efetue consulta junto ao Sistema RENAJUD a fim de 

aferir acerca da existência de veículos em nome da empresa executada, 
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devendo, em caso de êxito, proceder a averbação do registro de penhora.

Se positiva a penhora, intime-se o exequente para requer o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias.

Se infrutífera, voltem-me os autos conclusos para analise dos pedidos de 

fls. 202/209.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 77654 Nr: 469-87.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9066, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:MT 9.059, 

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Postergo a análise do requerimento de fls. 169, para determinar a penhora 

através do Sistema RENAJUD.

Com efeito, acerca do tema, oportuno o disposto no item 1.17.6 da 

CNGC/MT, o qual traz a seguinte redação:

“O Sistema RENAJUD possibilita consulta, inclusão e retirada de restrição 

de transferência, licenciamento e circulação, bem como averbação de 

registro de penhora.”

Assim, em consonância com o dispositivo supracitado, DETERMINO a Sra. 

Gestora Judiciária que efetue consulta junto ao Sistema RENAJUD a fim de 

aferir acerca da existência de veículos em nome da empresa executada, 

devendo, em caso de êxito, proceder a averbação do registro de penhora.

Se positiva a penhora, intime-se o exequente para requer o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias.

Se infrutífera, voltem-me os autos conclusos para analise dos pedidos de 

fls. 202/209.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 279121 Nr: 22849-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UESKLEY FERREIRA ALVES ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:MT 10.097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ALVARO FURTADO 

MENDONÇA DALTRO DE MELO - OAB:MT 22.999

 Certifico que o atual patrono da Requerida/Executada não estava 

cadastrado no Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo 

pelo qual encaminho o movimento "Decisão->Determinação" de 

09/10/2018, para nova publicação: "Vistos, etc. Compulsando-se os autos, 

verifica-se que houve pedido de cumprimento da sentença (fls. 577/579). 

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil. Caso não haja pronto pagamento no 

prazo mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios 

no importe de 10% sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do 

CPC. Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).Procedam-se às alterações necessárias, vez 

que se trata de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se o mandado de 

imissão na posse, conforme determinado na r. sentença de fls. 337/350, 

determino seja imitido o autor na posse dos Lotes descritos na petição 

inicial, devendo, para tanto, expedir o respectivo mandado, a ser cumprido 

no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105104 Nr: 1184-61.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCON FACTORING E FOMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO REI DOS MÓVEIS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA CLEMENTINO 

OLIVEIRA - OAB:668, Maria Elzenira Soares Rebouças - OAB:311/B, 

PRICILA ARAÚJO - OAB:2485, TATYANE NEVES BALDUINO - OAB:MT 

10.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Diante do exposto, determino seja procedida nova avaliação do bens 

penhorado, expedindo-se o respectivo mandado.1 - Com o laudo nos 

autos, intimem-se as partes para manifestação. Prazo:10 dias. 2 – O 

credor deverá se manifestar também, no mesmo prazo, se tem interesse 

na adjudicação do bem. 3 - Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 219814 Nr: 75-41.2009.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E/OS, 

TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA, MEDIO NORTE DIESEL LTDA, AGRO 

INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI DIESEL LTDA, COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO MÉDIO NORTE LTDA, ENIO ZULLI, ISIDORO 

ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI, SILVIO ZULLI, RUBENS ZULLI, AGIZUL 

-ARMAZENS GERAIS IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI VIAGENS E TURISMO 

LTDA, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA, BANCO ECONOMICO 

S.A, BANCO AMÉRICA DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANESTADO, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, FERNANDO 

MENDONÇA FRANÇA, Fertipar Fertilizantes do Paraná Ltda, DESTILARIA 

DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, PIRAN SOCIEDADE FOMENTO COMERCIAL 

LTDA, BRADESCO S/A, COMERCIAL AGROVISA PROD. AGROP. E REP. 

LTDA, BANCO BIC S/A - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PETROLUNA 

DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, LUIZ ANTÔNIO GOMES E OUTROS, 

CONAB, ALFAJUD ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, OXIGÊNIO CUIABÁ 

LTDA, FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND LTDA., 

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), 

CEMAT, ODVALDO DE MOURA, BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, 

FERTILIZAR FERTILIZANTES DE SERVIÇO LTDA, EDUARDO JOSÉ DE 

MAGALHÃES, ALOYSIO ARLINDO KASPER, MANOEL CELESTINO DA 

SILVA, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMUS NOBILIS, ITAÚ UNIBANCO S.A, RIO 

SÃO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, CARLOS SEBASTIÃO LESSI, BANCO JOHN BEERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:22640A, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11876-A - MT, ALINE BARINI NÉSPOLI - OAB:9229-MT, AMARO 

CASAR CASTILHO - OAB:4384-B, ANDRÉ DOS SANTOS - OAB:14.363 

AOB-MT, André Luiz Campos das Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:MT 6.565/O, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT, CELSO LUIS OLIVATTO - OAB:136467, 

CHARLES SALDANHA HANDELL - OAB:13383, CLEIDI ROSANGELA 

HETZEL - OAB:8244 B-OABMT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:8.186-B, 

EDUARDO HENRIQUE V BARROS - OAB:7680, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS - OAB:OAB/MT 7680, ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT, JEAN CARLOS PALMIERI - 

OAB:OAB SP 298709, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, 

KAREN AOKI ITO - OAB:OAB/SP 257.417, KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:22385A, 

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:MT 7.174, LUCIANA LUMIE 

KOBATA - OAB:5131/MT, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - 

OAB:90666, MÁRCIO TÚLIO DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MG, 
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MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - OAB:5604/MT, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT, ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, PEDRO OVELAR - OAB:6270, PIERO VINCENZO PARINI - 

OAB:, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:8670, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8616/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 

8.616, ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770/MT, ROSEMEIRE B. M. DE LAMONICA FREIRE - 

OAB:4497/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, 

VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1 – Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 

contas bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade dos falidos, 

mas que não deve ser desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se os 

falidos via DJE (art. 854, §2º, CPC), podendo este suscitar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

3 – Após, intime-se o Admistrador Judicial para manifestar quanto ao 

respectivo detalhamento de ordem judicial. Prazo 05 dias.

4 – Com manifestação juntada nos autos, abra-se vista ao Ministério 

Público.

 5 – Defiro o pedido de fls. 18.131/18.132, quanto o pedido de dilação do 

prazo para manifestação do Sr. Administrador Judicial.

 6 - No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 18.120/18.122.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 291852 Nr: 11598-45.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JUDITH FRANCISCA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY DE SOUZA SOARES 

- OAB:MT 3.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por CARMEN LUCIA DA SILVA 

em desfavor de MARIA JUDITH FRANCISCA DE BARROS, todos já 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

Verifica-se que, a parte autora apesar de devidamente intimada através 

do DJE n° 9756, deixou de se manifestar acerca da determinação de 

fls.26.

No seguimento, expediu-se Carta de Intimação à parte autora, concedendo 

o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Todavia, não foi possível proceder com a intimação da parte autora, 

devido ao fato de não estar localizada no endereço declinado nos autos, 

conforme se depreende do ARMP fls. 30.

Ainda, expediu-se Edital de Intimação à parte autora, concedendo o prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, o qual deixou transcorrer in 

albis, conforme certidões de fls.35.

Vieram os autos conclusos.

 É breve relatório.

Fundamento e Decido.

Regularmente intimada a dar prosseguimento ao feito através de seu 

advogado à parte autora quedou-se inerte, sendo despicienda a intimação 

pessoal da autora, contudo o endereço indicado na inicial encontra-se 

incorreto.

Logo, o que se denota é o abandono da ação pela requerente, uma vez 

que além de não ter mantido seu endereço atualizado nos autos não 

promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia para dar 

prosseguimento ao feito.

Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas, diante da gratuidade da justiça.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 339449 Nr: 7500-46.2014.811.0002

 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: MOACIR OLIMPIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILANA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:OABMT18352O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas pagas inicialmente pela parte 

autora.Sem condenação em honorários advocatícios, diante da 

inexistência do contraditório.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 301536 Nr: 22278-89.2012.811.0002

 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: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGILIO MARCOS CASTANHO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Junior - OAB:13.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Sem custas, diante da gratuidade da 

justiça.Sem condenação em honorários advocatícios, diante da 

inexistência do contraditório.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 343219 Nr: 10450-28.2014.811.0002

 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: VALLE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERICO VILHAGRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:OAB/MT 10.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.Custas pagas 

inicialmente pela parte autora.Condeno a autora ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 82924 Nr: 5341-48.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIROTO FERREIRA & COIMBRA LTDA, CLOVIS 

ZEVE COIMBRA, MARIA HELENA GIROTO COIMBRA, REGINALDO 

FERREIRA DA SILVA, LEONOR ALDINA GIROTO FERREIRA DA SILVA, 

EDGAR CARLOS GIROTO, HELOIZA HELENA TEIXEIRA GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 428384 Nr: 26507-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMOSO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORO ANTONIO FERREIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Américo Ortigara - 

OAB:MT 9.552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em face da petição de fls. 31, em que o autor 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.

Custas pagas inicialmente pela parte autora.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426552 Nr: 25407-97.2015.811.0002

 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: JUVENILSON DE CARVALHO QUEIROZ

 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:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Sem custas, diante da gratuidade da 

justiça.Sem condenação em honorários advocatícios, diante da 

inexistência do contraditório.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 319207 Nr: 15585-55.2013.811.0002

 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: HEUDER LIMA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - OPERADORA DE TELEFONIA BRASIL 

TELECOM S.A. - TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:MT 15.304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A, ANDRESSA CAROLINE TRÉCBAUD - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por HEUDER LIMA DE ASSIS 

em desfavor de OPERADORA DE TELEFONIA BRASILTELECOM S.A - OI, 

todos já qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial.

Verifica-se que, a parte autora apesar de devidamente intimada através 

do DJE n° 10227, deixou de se manifestar acerca da determinação de 

fls.188.

No seguimento, expediu-se Carta de Intimação à parte autora, concedendo 

o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Todavia, não foi possível proceder com a intimação da parte autora, 

devido ao fato de não estar localizada no endereço declinado nos autos, 

conforme se depreende do ARMP fls. 191.

Vieram os autos conclusos.

 É breve relatório.

Fundamento e Decido.

Regularmente intimada a dar prosseguimento ao feito através de seu 

advogado à parte autora quedou-se inerte, sendo despicienda a intimação 

pessoal da autora, contudo o endereço indicado na inicial encontra-se 

incorreto.

Logo, o que se denota é o abandono da ação pela requerente, uma vez 

que além de não ter mantido seu endereço atualizado nos autos não 

promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia para dar 

prosseguimento ao feito.

Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas, diante da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Por fim, proceda-se a Senhora Gestora as retificação necessária para 

alteração processual, uma vez que os presentes autos tratam-se de 

Cumprimento de Sentença.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 312781 Nr: 8904-69.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL MARTINS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AUGUSTO JOSÉ COSTA, LAURO 

CLEYDE DE FIGUEIREDO, OLIVIA MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO, 

MARCELO POPOVICZ MATTOS, CRISTINA IZABEL POPOVICZ MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264-MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:OAB-MT 

4978, MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:MT 11.473/B, GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ 

RODRIGUES - OAB:8109

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Sem custas, diante da gratuidade da 

justiça.Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, § 2º do CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos 

do artigo 98, § 3º, CPC, tendo em vista que a autora é beneficiária da 

justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287897 Nr: 7299-25.2012.811.0002

 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): LUCIMAR DELGADO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas conforme exposto na 

sentença.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 381695 Nr: 28046-25.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMORIM CARDOSO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A, SAGA PANTANAL 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO 
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JUNIOR - OAB:17020 - MT, LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14.048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 Vistos.

Tendo em vista a não localização da parte autora, intime-se o requerido 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de 

direito.

Consigne que a não manifestação no prazo fixado, implicará na anuência 

tácita com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META2.

 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 

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:3.662/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:

 Vistos.Trata-se da Massa Falida de Nosso Posto Combustíveis e 

Lubrificantes Ltda. e Nazário Com. De Combustíveis e Lubrificantes 

Ltda.Diante de todo o exposto, passo a fazer as seguintes 

deliberações:I-a) ACOLHO o pedido formulado pela empresa COMERCIAL 

AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA, para determinar que seja expedido 

Ofício a concessionária de energia ENERGISA MATO GROSSO, para que 

proceda com a transferência da unidade consumidora n° 6/364642-9 para 

o nome da empresa COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA, 

consignado que, o crédito relativo até o período de setembro de 2017, 

deverá ser habilitado na Falência.b) MANTENHO a decisão proferida para 

que, a concessionária de energia ENERGISA MATO GROSSO, se 

abstenha de suspender o fornecimento da unidade consumidora 

n°6/652677-6, a fim de resguardar o patrimônio da Massa Falida.c) 

DETERMINO à expedição do ofício a concessionária de energia ENERGISA 

MATO GROSSO, para que proceda a alteração do endereço de entrega 

das faturas, para o endereço da Administradora Judicial, sendo: Rua 24 

de outubro, n° 959/965, Bairro Popular, Cuiabá- MT. Consigno que, deverá 

ser alterado sem custo adicional, bem como os débitos e faturas devem 

constar em nome da Massa Falida.II- a) AUTORIZO a contratação do 

escritório de advocacia TORTORELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, para 

prestar serviços junto a Massa Falida, cuja cópia de minuta de contrato 

deverá ser juntada aos autos. b) Com a minuta juntada aos autos, abre-se 

vista ao Ministério Público, para manifestar acerca da minuta do contrato. 

Após, conclusos para a homologação ou não deste juízo. III-AUTORIZO a 

expedição de alvará no valor de R$3.126,00 (três mil cento e vinte e seis 

reais), nos termos da petição de fls. 1.628/1.630. IV- Outrossim, 

certifique-se a Sra. Gestora Judiciária, acerca do cumprimento das 

determinações fls.1.365/1.366, bem como das de fls.1.479/1.479v, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Intime-se, 

Cumpra-se.Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 432366 Nr: 2375-29.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ PAES DE BARROS, ROSANA DE 

CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO JOSÉ DOS SANTOS, GISELLE 

CESÁRIO DOS SANTOS, ALENIR BENEDITA SANTIAGO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO J. SILVA - 

OAB:19.135/MT, NIWMAR SERPA - OAB:MT 19.703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte requerida para apresentar suas alegações finais. 

Prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 335400 Nr: 3878-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO REI DOS MÓVEIS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCON FACTORING E FOMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATYANNE NEVES BALDUINO 

- OAB:MT 10.877/A

 Vistos etc.

Para apreciação dos requerimentos formulados às fls. 142/143, 

necessário se faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intimem-se os doutos patronos/embargantes a trazer aos 

autos cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 294865 Nr: 15036-79.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON SEBASTIÃO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar acerca do comprovante de 

pagamento da condenação de fls. 271/272, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450606 Nr: 12192-20.2016.811.0002

 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: CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, MONICA DE CAMPOS PADILHA, 

TELEFONICA BRASIL S/A, PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 

ME, TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA, JVP FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:SP 313.863, EDMILSON 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:8548, EVANDRO C. ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, FERNANDA CRISTINA 

BRANDÃO SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16.013-OAB/MT, 

GABRIELLA SEDREZ REIS GOETTEN DE SOUZA - OAB:OAB/SC 24.289, 
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GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606, HAIANA KATHERINE 

MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/MT, JÔNATAS GOETTEN DE 

SOUZA - OAB:24.480/SC, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, LUIZ 

CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT, MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, OMAR MOHAMAD 

SALEH - OAB:OAB/SP 266.486, RUBIA APARECIDA FRANTZ - 

OAB:7929, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:MT 7.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Abra-se vista ao Ministério Público, para manifesta-se acerca da 

Assembléia Geral de Credores, bem como o petitório encartado às fls. 

1.487/1.519.

2. Defiro o pedido de fls. 1.551, quanto o pedido de dilação do prazo para 

manifestação do Sr. Administrador Judicial.

3. Após, voltem-me conclusos para análise dos demais requerimentos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316014 Nr: 12365-49.2013.811.0002

 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: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, MIKA DA AMAZÔNIA 

ALIMENTOS LTDA, VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, 

ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, DIPALMA COM. DISTR. 

LOG. PRODS ALIMENTÍCIOS LTDA, ARCOM S/A, MOINHO SETE IRMÃOS 

LTDA, BANCO SAFRA S/A, CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, BUNGE ALIMENTOS S/A, CERVEJARIA 

PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, JUREMA 

SABINA S ARARAS P HORTIFRUTIGRANJEIROS, PANTANAL 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A, 

DISVECO LTDA, YOKI ALIMENTOS S/A, TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), OI S/A, BRF S.A, FRIGELAR 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, ANGELO AURICCHIO & CIA LTDA, 

ODILSON FERREIRA GARCIA FILHO, AGRO COMERCIAL SANTA CRUZ 

LTDA, ERIBERTO RUFINO DE LIMA, IRMÃOS GARCIA 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ROGÉRIO DA SILVA COMERCIAL AGRÍCOLA, DMCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, MTSU1 ALIMENTOS 

LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, DISTRIBUIDORA CUIABANA 

PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, LADIMAR ALEIXO DOS 

SANTOS, NESTLE BRASIL LTDA, INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA 

DO NORTE LTDA, LIGUE GÁS DISTRIBUIDOR LTDA, M.P. CARVALHO 

TELES SANTANA & CIA LTDA-ME, CAFÉ BEBE BEM LTDA, TOCANTINS 

REFRIGERANTES LTDA, AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON), 

COMPAMHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A, RMS SOFTWARE S/A, quimica amparo ltda, general mills 

brasil alimentos, Copacel Industria e Com. De Calcarrio e Cereais Ltda, 

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIM. LTDA, TOTVS S.A, MASSA 

FALIDA COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA, JOÃO BATISTA DE 

HOLANDA - EPP, BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA 

EMPRESARIAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ney José Gomes - 

OAB:8659/MS, ALESSANDRA FRANCISCO - OAB:14542, ALEXANDRE 

MIRANDA LIMA - OAB:MT/13.241-A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - OAB:MT 

3.549, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, BRUNO THIAGO DE 

ABREU BALATA - OAB:15.353/MT, CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, CLÁUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12355, 

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, Denise Alves da 

Cunha - OAB:MT 10.110, DIOGO SARTINI SILVA - OAB:OAB/MG 

130.758, EDSON JOSÉ DE BARCELLOS - OAB:OAB/GO 2.241, ERICA 

PINHEIRO DE SOUZA - OAB:OAB/SP 187.397, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B, FABIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 200.186, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238-OAB-MT, 

FERNANDA MENDES PEREIRA FREITAS - OAB:4455, HILTON CARDOSO 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 214.330, HOMERO BELLINI JUNIOR - 

OAB:OAB/RS 24.304, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635, 

JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4.635/MT, JACKSON MÁRIO DE 

SOUZA - OAB:4635, Jacson mario de souza - OAB:4635 MT, JOÃO 

PAULO BARRETO TAVARES - OAB:OAB/MT 15.363, JOSÉ FABIO 

MARQUES DIAS JR. - OAB:6398/MT, JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11670-B, KAREN AOKI ITO - OAB:OAB/SP 257.417, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIS EDUARDO 

CASTRO NASSIF - OAB:11.866 MT, LUIZ CARLOS STURZENEGGER - 

OAB:DF 1942-A, MARCELO PEREIRA LOBO - OAB:12.325, MARCO 

ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6366/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:OAB/MT 

17.210-A, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT, 

NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - OAB:4606/GO, OTTO 

MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:MT 7.683, RAFAEL ANTONIO 

DA SILVA - OAB:SP/244223, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT 8.184-A, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT, 

ROBERTO MATOS DE BRITO - OAB:30035/MG, SORAIA KESROUANI - 

OAB:OAB/MS 5750-B, SUELI CRISTINA SANTEJO - OAB:OAB/SP 

214.645, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 12365-4.2013.811.0002 - Id. 316014

Vistos.

Postergo a análise dos petitórios pendentes.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestar quanto aos 

respectivos petitórios. Prazo: 15 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário, 

e façam os autos conclusos para a apreciação dos requerimentos 

pendentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 499875 Nr: 13685-95.2017.811.0002

 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: BANCO SISTEMA S/A, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOFÉRTIL AGROPECUÁRIA S/A, AGRICOM 

AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE NERI DANTE - OAB:SP 

156.783, JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - OAB:SP 273.580, KAREN 

REGES SIERRA - OAB:SP 185.010, WALDEMAR DECCACHE - OAB:SP 

140.500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DELLA VALLE 

BIOLCHI - OAB:42751, MARIA LUCILA DA SILVA BARROS - 

OAB:3.616/MT

 A respeito dos limites da suspensão, translade-se cópia desta decisão 

para os autos da Falência da Lavrofértil Produtos da Lavoura LTDA (cod. 

28478) apensa e Concordata Suspensiva da Biofértil Agropecuária S/A 

(cod. 20697). b) Determino intimação via imprensa do atual Síndico da 

Massa Falida da Lavrofértil Produtos Da Lavoura Ltda e da Concordata 

Suspensiva da Biofértil Agropecuária S/A, para se manifestar em 05 dias 

após as contestações ou na conclusão dos relatórios da Falência e da 

Concordata Suspensiva, o que ocorrer primeiro.c) Designo audiência de 

conciliação para o dia 30 de novembro de 2018, às 14:30, termo inicial 

para os réus apresentarem contestação no prazo de 15 dias úteis, ou a 

partir do evento contido no art. 335, §1º, observado o disposto nos §6º do 

art. 334 do NCPC.d) Indefiro parcialmente o pedido de fls. 1.206, e 

DETERMINO intimação dos demais sócios na qualidade de terceiros 

interessados, nos termos art. 36, parágrafo único do Dec. Lei n.º 

7.661/45. DEVERÁ a SECRETARIA certificar as citações positivas e intimar 

o autor providenciar a intimação dos demais interessados, no prazo de 15 

dias. e) Determino intimação do réu ILMAR KASPER ZERWES, que ao ser 

intimado informou o falecimento de seu pai, ARMINDO ALOYSIO ZERWES 

(fls. 1.203), para, na qualidade de herdeiro natural, indicar inventariante e 

regularizar a representação processual, no prazo de 15 dias.f) Determino 

seja certificada a retificação da numeração dos autos em face da 

materialização das páginas faltantes da petição do autor iniciada às fls. 

1.206.g) Recebo os embargos declaratórios de fls. 1.177/1.179, porém 

rejeito-os, por perda do objeto, ante a fundamentada delimitação da 

suspensão.i)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 28478 Nr: 7630-27.2000.811.0002

 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: LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LTDA, 

ROGERIO SILVEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AGRICOM 

AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI 

- OAB:42751/RS, MARIA LUCILA DA SILVA BARROS - OAB:3.616/MT, 

ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7630-27.2000. 811.0002 – Código 28478

Vistos, etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LAVROFERTIL 

PRODUTOS DA LAVOURA LTDA, suscitando contradição no tocante à 

indicação do dispositivo legal do art. 60, §2º do Dec. Lei 7.661/45, e 

omissão quanto à substituição do administrador judicial quando suspensa 

a ação por incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

 Pretende seja atribuída regularidade processual à falência para que a 

nomeação seja fundamentada no Dec. Lei. N.º 7.661/45, com eleição de 

Síndico dentre os agentes elencados no art. 60, e não na nova lei n.º 

11.101/05, na figura do administrador judicial, ao asseverar que “o DL 

7661/45 exige outras providências”.

 Pois bem. Com o advento da Lei n.º 11.101/05, inúmeras ferramentas 

processuais foram inseridas no processo falencial atribuindo-lhe 

efetividade e celeridade, em prol do colégio de credores e alcance do 

resultado útil do processo. Dentre elas o afastamento da necessidade de 

atribuir ao maior credor à administração da massa falida, surgindo à figura 

do administrador judicial, agente qualificado e com múnus público, detentor 

de atribuições legais e transversais, para evitar que continuassem a 

perdurar morosos processos, como se mostra o presente, que se arrasta 

há 20 anos.

Não se trata de inovação absoluta, uma vez que o próprio Dec. Lei n.º 

7.661/45 prevê nomeação de terceiros para administração do processo, 

mesmo não credores, em seu §2º, art. 60.

Aliás, a substituição do síndico anterior, realizada pelo R. Magistrado que 

me antecedeu, foi fundamentada em ambos dispositivos legais (fls. 

3257/3258), com equiparação do Administrador Judicial e Síndico, 

inclusive com utilização de critérios da Lei n.º 11.101/05 (art. 24, §1º) para 

fixação da remuneração do Síndico substituído à época, assim como 

fixação da verba de seu substituto.

Realmente, o Dec. Lei n.º 7.661/45 e a Lei n.º 11.101/05 possuem 

natureza jurídica híbrida, que englobam normas de direito material e 

processual, comportando flexibilização para atingimento do objetivo do 

processo coletivo, para os quais as normas foram criadas, e assim a 

efetividade, transparência e celeridade.

Como dito, a anterior substituição de Síndico também ocorreu em pessoa 

que não figura como credor, aplicando-se a norma contida no §2º, art. 60 

do Dec. Lei 7.661/45, ato do qual não houve qualquer insurgência do falido 

na ocasião, portanto preclusa a matéria, não arguida no primeiro momento 

processual oportuno.

No tocante às denominações Síndico e Administrador Judicial, tem-se que 

as atribuições se confundem, observadas as especificidades dos 

respectivos dispositivos legais, atualmente ampliadas ante as atribuições 

transversais, e ainda a exigência de profissionais capacitados para 

exercício do múnus, que deve ser qualificado, deter estrutura física 

compatível e equipe multidisciplinar, para atuação com celeridade, 

objetivando maximização de ativos e abreviamento da fase liquidatória.

Nesse sentido, em reforço à hibridez das normas, visando celeridade e 

efetividade processual, posiciona-se o Mestre Manoel Justino ao comentar 

o §1º, do art. 192 da Lei §1º 11.101/05, ao asseverar:

“Embora o processamento se dê na forma da lei anterior, ainda assim a 

venda dos bens arrecadados pode ser feita na forma prevista 

parcialmente na nova Lei, ou seja, venda dos bens imediatamente após a 

arrecadação, não havendo necessidade de se aguardar a formação do 

quadro-geral de credores ou a conclusão do inquérito judicial. (...) 

Observe-se aqui o hidridismo processual, ante a permissão da lei par 

vender imediatamente os bens arrecadados, previsão que existe na nova 

lei e que se aplicará também ao processo falimentar correndo sob a égide 

da lei anterior” (Bezerra Filho, Manoel Justino, Comentários à Lei de 

Recuperação Judicial. ed. 11ª, pg. 416)

Nessa toada, inexiste mácula à decisão de substituição da sindicância, 

independente da nomenclatura utilizada, Síndico ou Administrador Judicial, 

cuja substituição anterior e remuneração, inclusive, foram amparadas 

também na Lei n.º 11.101/05, sem qualquer insurgência do falido, como 

dito.

 Assim, mantenho a decisão pelos próprios fundamentos, e convalido os 

atos praticados, complementando sua fundamentação na cumulação dos 

arts. 21, 24 e 33 da LRF e art. 60, §2º e 63 do Dec. Lei n.º 7.661/45, que 

conjuntamente aplicadas trazem a condução dos processos às exigências 

atuais, com atuação do múnus por profissional qualificado com exercício 

das atribuições legais e transversais.

Por fim, ao Judicante compete aplicação do direito ante ao fato 

apresentado, ofertando a prestação jurisdicional devida, de modo a 

proferir suas decisões em respeito às normas e princípios, tornando-se 

desnecessária indicação de todos os dispositivos legais, quando a 

decisão se encontra em plena consonância ao ordenamento jurídico.

Recebo os embargos, e rejeito-o nesse ponto.

 Noutra senda, a respeito da suspensão destes autos por mim 

determinada no incidente de extensão dos efeitos da falência, proferida 

em caráter acautelatório, oportunamente, naqueles próprios autos foi 

delimitado por este Juízo o alcance da suspensão, restringindo a atos de 

disposição patrimonial entre os envolvidos naquela ação.

 Por corolário o processo coletivo de liquidação não pode ter seus atos de 

processamento regular suspensos por medida que visa maximização do 

ativo da massa e agrupamento de credores. Especialmente a figura do 

Síndico, responsável pela representação da massa falida, administração e 

fiscalização do processo, como longa manus do Juiz.

Desta forma, pelos fundamentos exarados naqueles autos (cod. 499875), 

cuja decisão determinou o translado aos presentes, declaro válidos todos 

os atos praticados nestes autos, plenamente regulares e eficazes, 

inclusive a substituição do Síndico, operando efeito desde a subscrição do 

termo de compromisso, que deverá exercer os deveres do Dec. Lei n.º 

7.661/45, assim como as atribuições transversais exigidas no moderno 

processo falencial.

Ante o exposto, verifica-se nesse a perda do objeto dos embargos 

declaratórios.

 Abra-se novamente carga ao atual Síndico para conclusão do relatório 

inicial, renovando-se o prazo concedido.

Intime-se e Cumpra-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452370 Nr: 12940-52.2016.811.0002

 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: JOSÉ FERNANDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809/MT, ROBERGES JUNIOR DE LIMA - OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO do Autor para manifestar acerca do Laudo de Avaliação de 

fls. 133, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452371 Nr: 12941-37.2016.811.0002

 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: RENER GOMES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A
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 INTIMAÇÃO das Partes para manifestarem acerca da Avaliação Médica 

de fls. 74, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as, no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 441057 Nr: 7328-36.2016.811.0002

 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: CARLOS BRESSAN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO das Partes para manifestarem quanto ao Laudo de Avaliação 

juntada às fls. 81, devendo esclarecer se possuem interesse na produção 

de outras provas, justificando-as, no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 414859 Nr: 19275-24.2015.811.0002

 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: VALDENICE CAMARGO DE PAULA PÁDUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEAR ZANDONADI 

- OAB:MT 5.736/0

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar quanto ao Laudo de 

Avaliação de fls. 94, devendo esclarecer se possue interesse na 

produção de outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 290484 Nr: 10116-62.2012.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO - 

OAB:3031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial, advogado Breno Augusto Pinto de 

Miranda, para se manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406142 Nr: 14614-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE, LEONARDO SAUSEN 

VERLE, LUIZ HENRIQUE SAUDEN VERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:MT 11.686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:MT 12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca das cartas de 

citação devolvidas com resultado negativo. Prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 244374 Nr: 5058-49.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para se manifestar acerca das cartas de 

intimação com resultado negativo às fls retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 392768 Nr: 7053-24.2015.811.0002

 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: CARMINHA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS -DPVAT S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que o perito nomeado - DR. GEORGE 

SALVADOR BRITO ALVES LIMA, CRM 5000 / RQE: 2076, indicou a data e 

local da perícia médica para o dia 30/OUTUBRO/2018 às 12:00 horas na 

CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E MEDICINA FÍSICA (CLIRMEF), na Rua Major 

Gama, nº 1174, Centro Sul, Cuiabá - MT, fones: 3623-2438 / 3052-6018 - 

Secretária: ALAISSA (devendo o agendamento ser confirmado por 

telefone). O Periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, 

TOMOGRAFIA, ULTRA SOM, e/ou outros exames de imagens, laudos 

médicos, histórico clínico) que porventura possam ser úteis na confecção 

do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 278453 Nr: 22974-62.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDS, LCDS, TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMERICA CIA SEGUROS GERIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 05 dis, manifestar-se nos 

autos a respeito do desarquivamento solicitado, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 433022 Nr: 2808-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATO LEITE DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SANTIAGO GOMES, RUTH BRAZIL 

GOMES, ELIZETE DE LIMA JOAQUIM, ALTEICIO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação apresentada às fls 72/74 é tempestiva. 

Assim, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar sua 

impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 106245 Nr: 2353-83.2007.811.0002

 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: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. F. SILVA COMBUSTÍVEIS LTDA. (POSTO 

PANAMÁ), CLÓVIS ZEVE COIMBRA, MARIA HELENA GIROTO COIMBRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO MACEDO 

- OAB:MT 6.811-B

 Ante a possibilidae de efeitos modificativos, procedo à INTIMAÇÃO da 

parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração 

oferecidos às fls 206/207.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007912-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ALICERCE LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007912-18.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. 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 Novembro de 2018, às 

16h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC.. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 02 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009116-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

WESLEY CASTRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009116-97.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por WESLEY CASTRO DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A, todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na 

inicial. Alega o autor é funcionário público estadual de Mato Grosso e 

recebe seus proventos através da SAD/MT, aonde tem a possibilidade de 

fazer empréstimo consignado em folha salário. Afirma que no mês de 

novembro/2017, o autor contratou junto ao banco requerido um 

empréstimo consignado em folha salarial no montante de R$ 

40.000,00(quarenta mil reais) a serem pagos em 48 (quarenta e oito) 

parcelas de R$ 1.317,00 (hum mil trezentos e dezessete reais). Aduz 

ainda que no mês de janeiro/2018, passou por dificuldades financeiras, e 

buscou junto ao banco requerido outro empréstimo, em que na época foi 

proposto um refinanciamento do empréstimo que já estava pagando, em 

que foi liberado R$ 15.000,00(quinze mil reais), a ser pago em 96 (noventa 

e seis) parcelas, que seriam descontadas em folha salário, sendo que a 

primeira parcela foi descontada no mês de abril/2018, conforme consta. 

Assevera que ao receber o pagamento do mês de maio/2018, o banco 

requerido não havia realizado o desconto da parcela referente ao 

empréstimo, entretanto ao retirar o estrato bancário constatou que no dia 

05/06/2018 houve um desconto de R$ 851,24(oitocentos e cinquenta reais 

e vinte e quatro centavos) e no dia 08/06/2018 um desconto de R$ 

521,24(quinhentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), desta 

forma alega que a soma do valor descontado e superior ao contratado. 

Esclarece que a requerida deixou de fazer a cobrança das parcelas pelo 

holerite e passou a fazer diretamente na conta bancaria do autor, buscou 

esclarecimento junto ao banco requerido tentando resolver 

administrativamente, o sr. gerente da conta corrente do autor admitiu o 

erro e se comprometeu em fazer a restituição, o que não ocorreu, ocorre 

que o salario é creditado na conta do autor em data posterior ao 

vencimento das parcelas o que acarreta jurus e multas. Requer a 

concessão da tutela antecipada, para que seja determinado o desconto 

das vincendas parcelas em folha salarial junto a SAD/MT No mérito, requer 

pela procedência da demanda com a confirmação da liminar, devolução 

dos valores descontados a mais em dobro, corrigidos monetariamente, 

pelo pagamento dos danos morais ocasionados, a concessão da justiça 

gratuita e inversão do ônus da prova. Juntou procuração ad judicia, 

documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, extrato bancário. 

Relatado o necessário. Decido. Em análise do pedido de tutela de urgência, 

tem-se que, no trato das tutelas provisórias restou unificado na parte geral 

do Código de Processo Civil (artigos 294 a 311), consolidando-se sob a 

insigne da tutela de urgência e de evidência, sendo esta primeira fundada 

no periculum in mora (artigo 300, CPC), e a segunda será analisada 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, (artigo 311, CPC). No presente caso, 

verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de 

um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez que restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte 

caso tenha que aguardar o término da demanda para ter suspenso os 

descontos vinculados em sua folha de pagamento. Já a probabilidade do 

direito restou evidenciada nos documentos acostados aos autos, 

demonstrando a vinculação de empréstimos em seu benefício, logo, 

havendo dúvidas quanto à validade dos empréstimos faz-se pertinente o 

pedido de que as parcelas sejam descontada em folha salarial . Ante o 

exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA pretendida, nos termos do 

artigo 300 do NCPC, e determino que a instituição bancária requerida faça 

o desconto das parcelas em folha de pagamento do Requerente, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) limitado até o valor da causa. 

Cite-se/ intime-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

23 de novembro de 2018, às 15h30min, consigno que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando 

evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, no termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Por fim, CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do NCPC. Várzea Grande/MT, 

10 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006317-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE FABIOLA LEMOS DA SILVA (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006317-81.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS 

C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR, proposta por THAYANE 

FABIOLA LEMOS DA SILVA em desfavor de SPE PORTAL DOS 

IMIGRANTES LTDA, todos qualificados nos autos, sob os argumentos 

apostos na inicial. Aduz a autora que firmou Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda de Imóvel Urbano com a requerida na data de 

11.03.2015, tendo por objeto a aquisição do imóvel descrito como 

Empreendimento Imobiliário denominado Residencial Portal dos Imigrantes, 

com área de 200,48 metros quadrados, situado na Rodovia dos Imigrantes 

com Av. Leôncio Lopes de Miranda, Bairro Vitória Régia, Várzea Grande – 

MT, o qual se encontra com as matriculas de lotes individualizados 

registrado no Serviço Notarial e Registro de Várzea Grande – MT, 

registrada em 11/03/2015 sob o N° R-1541,703 da matrícula do lote 

correspondente, no valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais). 

Explicou a forma de pagamento acordada entre as partes, esclarecendo 

que o prazo de conclusão da obra estava previsto para o dia 13 de março 

de 2017, não havendo previsão contratual para prorrogação de prazo. 

Alega que a requerida não cumpriu com o prazo da entrega do imóvel, 

tendo se passado dezessete meses, aduz ainda que a requerida esta 

exigindo valores além do pactuado, incluindo o nome da autora junto aos 

bancos de restrição e crédito. Informa que se encontra morando de 

aluguel, conforme documentos acostados à inicial, desde o mês de março 

de 2017. Assim, requer a concessão de tutela antecipada, para que a 

requerida seja intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de 

inadimplentes, bem como que ele se abstenha de cobrar o saldo 

remanescente do contrato sob pena de multa diária em caso de 

descumprimento. Juntou os documentos necessários à propositura da 

ação. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento 

e decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa a 

autora a imediata suspensão de quaisquer cobranças acerca do referido 

instrumento, nem efetue qualquer restrição ao seu nome junto aos órgãos 

de proteção de crédito. No caso o pleito merece acolhimento. Com efeito, a 

probabilidade do direito restou evidenciada pela documentação juntada 

aos autos, a qual comprova que a autora firmou contrato de compra e 

venda de imóvel com a requerida. 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. E viver sem crédito no mundo atual, ou ter este abalado, é algo 

quase impossível. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do 

provimento final, pois a presente medida liminar não reconhece a 

pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do contrato, que 

está garantido pelo imóvel em questão. Outrossim, diante da sua própria 

natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, 

desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada 

pela parte autora, para determinar a suspensão do contrato firmado entre 

as partes, bem como que a requerida se abstenha cobrar o saldo 

remanescente do contrato e, ainda, que providencie a EXCLUSÃO do 

nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débito envolvendo o 

contrato em questão, sob pena de multa diária que fixo em R$100,00 (cem 

reais), limitada ao valor da causa. Designo audiência de conciliação para o 

dia 19 de novembro de 2018, às 17h00min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Por fim, DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande/MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008320-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CORREA SOBRINHO (ADVOGADO(A))

ELIAS MARQUES CALDEIRA (AUTOR(A))

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008320-09.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. 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 Novembro de 2018, às 

17h00min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC.. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004689-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIANE MELANIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004689-57.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a parte 

requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, 

sob pena de multa diária. 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 
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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 requerente 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 requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. 

Destarte, nos termos do art. 291, § 3º do CPC, corrijo o valor atribuído à 

causa pra fazer constar R$ 25.263,66 (vinte e cinco mil duzentos e 

sessenta e três reais e sessenta e seis centavos). Ante o exposto, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a requerida 

providencie a EXCLUSÃO do nome da 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$100,00 

(cem reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos do artigo 334 do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23 de novembro de 

2018, às 09h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ 

INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo autocomposição 

entre as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o prazo para 

contestação será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente 

impugnação à contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Concedo os benefícios da 

justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 03 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JUSTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Conforme verifico da petição inicial, a mesma fora proposta em 

face do Município de Várzea Grande, Afrânio Araújo e Cristina Freitas 

Ferreira. Contudo, observo que foi expedido mandado de citação apenas 

para o requerido Município de Várzea Grande. Sendo assim, citem-se os 

demais requeridos nos moldes do despacho ID 4886096. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003169-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO DE ASSIS MONTEIRO (AUTOR(A))

ADRIANO DAMIN (ADVOGADO(A))

LUÍS HENRIQUE CARLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em vista a ausência de documentos que comprovem o 

vinculo laboral entre as partes, converto o feito em diligência e determino a 

intimação da Autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 10 

(dez) dias, acostar aos autos a certidão de vida funcional da parte Autora 

atualizada, qual seja, documento imprescindível para julgamento da ação. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002949-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PINHEIRO SILVA (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 227925 Nr: 8085-74.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIZIA MARIA BRITO FORTALEZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 
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FORTALEZA - OAB:12908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Apresentado novo cálculo em atendimento ao comando sentencial 

proferido nos Embargos à Execução (fls. 313/314), com a anuência da 

parte credora (fls. 317/318), expeça-se RPV ou Precatório, conforme os 

valores cobrados, com destaque dos honorários contratuais quando 

juntado aos autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de 

pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento deverá ser realizado no 

prazo máximo de dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do 

NCPC). Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 295157 Nr: 15362-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELINA CAMPOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A Fazenda Pública Municipal opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Manoelina Campos da Costa, em que suscita 

excesso de execução apresentando como devido o valor de R$ 

55.309,78.

Intimada, a Exequente assinalou que não houve insurgência no tocante 

aos honorários de sucumbência, bem como concordou com o valor da 

diferença do enquadramento apurada, porém suplicou pela revisão dos 

cálculos pelo contador judicial tão somente no tocante aos juros e 

correção monetária.

Feito o registro. O cálculo exequendo deve ser corrigido, considerando a 

seguinte sistemática sobre os juros de mora e atualização monetária: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

E ainda, anoto que restou consignado no comando judicial a correção 

monetária a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora 

a partir da citação.

Posto isso, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, 

para determinar que seja paga a presente execução calculando nos 

moldes do comando ora proferido. Sem sucumbência, por se tratar de 

mero incidente processual.

Ao contador judicial para elaboração de novo cálculo do valor da 

condenação nos termos desta decisão. Sobre os cálculos, manifestem-se 

as partes, em 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 96031 Nr: 5539-51.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS LOPES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PUBLIUS RANIERI - 

OAB:182955, SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:9218 

MT

 Vistos,

Defiro a ordem de bloqueio, objetivando, porém, o arresto de ativos 

financeiros, para ordenar que se oficie ao Banco Central do Brasil, via 

sistema Bacen Jud, determinando o bloqueio de valores até o montante de 

R$ 3.574,41, eventualmente encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte Executada. Tome-se por termo a penhora do valor 

bloqueado. Não encontrado valores na(s) conta(s) da(s) parte(s) 

executada(s) ou resultado no bloqueio de valor irrisório em relação ao 

débito exequendo, determino o desbloqueio do valor objeto de constrição 

judicial, bem como a suspensão da execução com fulcro no artigo 921, 

inciso III, do NCPC, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor. 

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa no Cartório de 

Distribuição. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330641 Nr: 26943-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO FLAVIANO FERRAZ LESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFFANNY FIDELIS CARDOSO - 

OAB:10798-E-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que os honorários foram fixados em quantia certa (R$ 

500,00), a correção monetária deve ser computada a partir da data em 

que fixada a verba e os juros moratórios devem incidir a partir da data do 

trânsito em julgado da sentença, consoante entendimento já predominante 

e atualmente consagrado no Diploma Legal (art. 85, § 16 do CPC).

Em suma, a correção monetária será contada desde 17/10/2014, fl. 49, e 

os juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença (01/06/2016, 

fl. 95).

No tocante ao auxílio fardamento, o termo inicial da correção monetária é a 

partir do vencimento e juros de mora a partir da citação.

Sendo assim, visando conferir prosseguimento ao feito, determino a 

intimação da parte Exequente para que, no prazo de 10 dias, corrija seus 

cálculos, observando o termo inicial de incidência da correção monetária e 

dos juros.

E ainda, os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte 

sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Cumprida a determinação acima, diga a parte Executada a respeito dos 

cálculos apresentados pela parte Exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 281286 Nr: 25225-53.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR 

DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.Cumprido o exposto acima, expeça-se RPV com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote
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 Cod. Proc.: 348547 Nr: 14931-34.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do art. 437, §1º do NCPC, intime-se a Exequente para se 

manifestar, no prazo de até 15 (quinze) dias, sobre a petição e 

documentos de fls. 184/197. Após, voltem-me conclusos. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 405471 Nr: 14197-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIANNE RUIZ - OAB:OAB/PR 

73.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Desentranhe-se petição e documentos de fls. 26/33 e 35/51 e acoste ao 

feito adequado, qual seja, autos da execução fiscal nº 

25821-66.2013.811.0002 (código 329523) em apenso.

Sem recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado, 

desapensem-se estes autos e traslade-se, cópia da sentença aos autos 

da execução e arquivem-se estes autos, com baixa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 98590 Nr: 7795-64.2006.811.0002

 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): FERNANDO MENDONÇA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINALDO SOCORRO DA 

SILVA - OAB:8.186-B, WILLIAM RODRIGO ENCISO ALVES - OAB:MT 

20.312

 Vistos,

Intime-se o Executado para se manifestar, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

sobre a petição e documentos de fls. 92/99. Em seguida, dê-se vista dos 

autos a Exequente. Após, conclusos para ulteriores deliberações. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 14965 Nr: 510-40.1994.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA NOCA PETROLUB COMÉRCIO E 

SERVIÇOS S/A, VALDENIR MORAES COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Vieira Passos - 

OAB:17.731, ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:6.576/MT

 Vistos,

No tocante ao bem não localizado, tenho que a presente diligência deve 

ser desenvolvida pela própria Exequente.

Defiro o pedido de nova avaliação do bem penhorado à fl. 107. Com o 

aporte do auto de avaliação, intimem-se as partes a se manifestarem, em 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 303267 Nr: 24195-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANERSON MIRANDA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - 

OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento 

de Sentença em desfavor de Anerson Miranda de Amorim, em que suscita 

excesso de execução ao argumento de que não foram observados os 

juros de mora e correção monetária aplicados nas condenações impostas 

à Fazenda Pública.A parte impugnada rebateu a tese defensiva.Feito o 

registro. Considerando que os honorários foram fixados em quantia certa 

(R$ 1.500,00), a correção monetária deve ser computada a partir da data 

em que fixada a verba e os juros moratórios devem incidir a partir da data 

do trânsito em julgado da sentença, consoante entendimento já 

predominante e atualmente consagrado no Diploma Legal (art. 85, § 16 do 

CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 258817 Nr: 18397-75.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA GUIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.Cumprido o exposto acima, certifique-se e expeça-se 

RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, com destaque dos 

honorários contratuais nos moldes do contrato de honorários quando 

juntado aos autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de 

pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento deverá ser realizado no 

prazo máximo de dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do 

NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 210934 Nr: 6511-50.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA DO ESPÍRITO SANTO GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO - OAB:MT 

12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A Fazenda Pública Municipal opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Tânia do Espírito Santo Gil, em que suscita 

excesso de execução por inobservância dos índices legais de 

atualização, apresentando como correto o valor de R$ 11.020,30.

Intimada, a Exequente deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado.

Feito o registro. É cediço que, nas execuções contra a Fazenda Pública, 

para o adimplemento de obrigação de pagar quantia certa, expedir-se-á o 

Precatório ou Ofício Requisitório de Pagamento em favor da parte credora, 

conforme inteligência do art. 535, § 3º, I e II, do CPC.

In casu, a parte Exequente não se insurgiu com os cálculos apresentados 

pela Fazenda Pública, razão pela qual a homologação desses cálculos é 

medida que se impõe.

Posto isto, homologo o cálculo apresentado às fls. 207/208 em benefício 
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de Tânia do Espírito Santo Gil, para os devidos fins de direito.

Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.

Cumprido o exposto acima, certifique-se e expeça-se RPV ou Precatório, 

conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários contratuais 

nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos autos, com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 266400 Nr: 7078-76.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9459, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de fls. 190/199, no prazo de 15 (quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 249572 Nr: 9068-39.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, MARCELO VENTURA DA SILVA 

MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de habilitação do espólio da parte Exequente, 

representado por sua inventariante, identificada à fl. 165. Proceda-se a 

substituição do polo ativo da demanda para fazer constar como Exequente 

o Espólio de Vanderli Rodrigues da Silva representado por Maria Anita 

Gomes Silva.

No caso dos autos há comprovação de que há inventário/arrolamento em 

trâmite, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem 

original, cópia autenticada ou declaração do patrono, do referido espólio, 

da autenticidade da escritura de inventário e partilha ou guia de depósito 

judicial para a transferência dos valores objeto da RPV.

Lado outro, considerando que o valor objeto da RPV expedida em favor da 

Sr. Vanderli Rodrigues da Silva já se encontra depositado, conforme 

resenha processual de fl. 138, solicite-se à Coordenadoria de Execução 

Judicial (COREJ) do TRF da 1ª Região, por e-mail, para que sejam tomadas 

as medidas necessárias para que o valor seja disponibilizado para 

liberação mediante alvará.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 230948 Nr: 11098-81.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IECDBAL, MTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Mendes de 

Oliveira Mil Homens - OAB:15548, JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES 

FERREIRA - OAB:11354, JOÃO PEDRO ARAUJO VAZ - OAB:17885, 

THALLES DE SOUZA RODRIGUES - OAB:9874-B

 Vistos,

A parte Exequente pugnou pela expedição de ofício “on line” ao sistema 

Bacen Jud, a fim de penhorar ativos financeiros existentes em contas 

bancárias em nome da parte executada.

Os comandos dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80 e artigos 835 e 854 

do Novo Código de Processo Civil, indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora e garantia da execução, sem prejuízo da implantação 

do convênio de cooperação Técnico-Institucional firmado no ano de 2004 

entre o TJMT e o Banco Central do Brasil, regulamentado pelo provimento 

nº 04/2007/CGJ/MT, que viabilizou a penhora eletrônica mediante utilização 

do sistema Bacen Jud “on line” para fins de satisfação integral da 

obrigação, via constrição dos valores encontrados nas contas bancárias 

pertencentes ao devedor. Assim, diante da realidade processual, viável a 

tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário por ventura 

existente em contas bancárias da parte executada.

Ante o exposto, defiro o pleito averbado pela parte Exequente para 

ordenar que se oficie ao Banco Central do Brasil, via sistema “on line” 

Bacen Jud, determinando o bloqueio de valores até o montante indicado, 

eventualmente encontrados em contas bancárias pertencente a parte 

executada. Materializado sucesso no bloqueio do numerário, lavre-se a 

penhora e depósito, na forma e para os fins dos artigos 11, § 2°, 12 e 13 

da Lei 6.830/80. Não encontrado valores na(s) conta(s) da(s) parte(s) 

executada(s) ou resultado no bloqueio de valor irrisório em relação ao 

débito exequendo, determino o desbloqueio do valor objeto de constrição 

judicial, bem como o imediato arquivamento provisório, com baixa no 

relatório estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250587 Nr: 9935-32.2010.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARILENE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA 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 para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 230/236.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 393802 Nr: 7651-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONY ERICSSON DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO PEIXOTO 

JUNIOR - OAB:8032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para manifestar acerca 

das provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

determinação de fls. 119.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 229298 Nr: 9480-04.2009.811.0002
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 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IMDAB, JADFC, MSDLM, MMDAM, SADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDMDVG-M

 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 para no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da petição e documentos de fls. 

480/676.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 320696 Nr: 17102-95.2013.811.0002

 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: ALCIONE JOSE DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - 

OAB:16766/MT

 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.: 450989 Nr: 12329-02.2016.811.0002

 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: MARGARIDA ODILZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação da parte Autora, por seu Procurador, 

dos termos da deliberação proferida em Audiência de Instrução e 

Julgamento, a seguir transcrita: " (...)Aberta audiência, verificou-se a 

ausência das partes. DELIBERAÇÕES: A seguir pelo MM. Juiz foi dito o 

seguinte: Ante a ausência da parte autora e sua patrona, qual foi 

devidamente intimada via DJE (fl. 87), manifeste-se a parte Requerente em 

05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se 

pessoalmente a parte Requerente a dar andamento ao feito no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do NCPC. Encontrando-se a parte Requerente em lugar incerto e não 

sabido, autorizo sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, , Naiara G. Argentino Silva, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes. José Luiz Leite Lindote Juiz de 

Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 385950 Nr: 2614-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO TRIVELATTO LTDA, GILBERTO 

TRIVELATTO, FLORDELYS APARECIDA PRATES TRIVELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA DO CARMO PRICHULA - 

OAB:58343, HUMBERTO OTTO MAHLMANN - OAB:26615-A-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro a devolução do prazo requerido na petição de fl. 77, devendo o 

mesmo iniciar a partir da intimação desta decisão. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000577-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE ELISABETH DE QUEIROZ MORAES SEBA (AUTOR(A))

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Jocilene Elisabeth de Queiroz Moraes Seba apresentou ação 

ordinária de cobrança em face do Município de Várzea Grande-MT, 

alegando ter tomado posse em 06 de março de 2001 no cargo de agente 

administrativo e pedido exoneração em 30 de abril de 2014. Sustenta que 

o requerido não efetuou o pagamento das férias integrais e proporcionais, 

13º salário e licença-prêmio a que tinha direito. Finaliza, requerendo o 

pagamento das férias dos períodos 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 

2009/2010; 2010/2011 e 2011/2012 proporcionais a 2/12 avos; ao 

pagamento do 13º salário proporcional do ano de 2014 e ao pagamento da 

licença-prêmio relativo ao período de 2006 a 2011 não gozadas e não 

remuneradas, com apoio nos documentos anexos. Devidamente citado, o 

requerido deixou decorrer o prazo sem apresentar defesa. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. Inicialmente, 

tendo em vista que as verbas pleiteadas se tratam dos anos de 2006 a 

2014, e tendo a ação sido proposta em 31/01/2017, passo a análise da 

prescrição quinquenal de parte do direito invocado, por se tratar de 

matéria de ordem pública Em se tratando da prescrição quinquenal, 

assinala o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece que: “São 

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: (...) XXIX - ação, quanto aos créditos 

resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 

anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 

após a extinção do contrato de trabalho;” Inobstante a regra constitucional 

alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na 

jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação promovida 

contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as 

regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 

20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do 

art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º: “O Decreto 

nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a prescrição qüinqüenal, 

abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos 

paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou 

quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou 

municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.” 

Sobre a incidência da prescrição quinquenal nas pretensões formuladas 

contra a Fazenda Pública vale registrar, como resumo do tema, a Súmula 

107 do TFR, que assim dispõe: “A ação de cobrança do crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição 

quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32.” No caso dos autos em que 

se está diante de créditos de prestações sucessivas, a contagem do 

prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 

anos. Assim, tendo a ação sido proposta em 31/01/2017, verifico que as 

prestações anteriores a 31/01/2012, estão prescritas. Nenhuma é a 

dúvida, como se observa, de que a requerente, era integrante da 

categoria dos servidores públicos, conforme denota-se de sua ficha 

funcional, sendo-lhe garantido os direitos previstos pelo art. 39, § 3º e art. 

40, § 13º, ambos da Constituição Federal, que assim normatizam: “Art. 39: 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho 

de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por 

servidores designados pelos respectivos Poderes.” (...) § 3º - Aplica-se 

aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, 
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VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei 

estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do 

cargo o exigir.” “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

Tem-se, assim, que a parte requerente faz jus ao recebimento das verbas 

taxativas do referido art. 39, § 3º, da Carta Constitucional, quais sejam: 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: (...) IV - salário mínimo, 

fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência 

social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 

sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; (...) VII - garantia de 

salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração 

variável; VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral 

ou no valor da aposentadoria; IX - remuneração do trabalho noturno 

superior à do diurno; (...) XII - salário-família pago em razão do dependente 

do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; XIII - duração do trabalho 

normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 

facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante 

acordo ou convenção coletiva de trabalho; (...) XV - repouso semanal 

remunerado, preferencialmente aos domingos; XVI - remuneração do 

serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do 

normal; XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 

terço a mais do que o salário normal; XVIII - licença à gestante, sem 

prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias; XIX 

- licença-paternidade, nos termos fixados em lei; XX - proteção do 

mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos 

termos da lei; (...) XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 

de normas de saúde, higiene e segurança; (...) XXX - proibição de 

diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão 

por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.” Dessa feita, analisando a 

vida funcional da parte autora, verifico que esta não recebeu as férias 

acrescidas de 1/3 a partir do ano de 2006, encontrando-se sem registro. 

Alega não ter recebido o 13º salário proporcional, e, conforme consta nos 

autos, não há comprovação do pagamento. Quanto ao pedido de licença 

prêmio do quinquênio 06.03.2006/2011, verifico também que não foram 

requeridas administrativamente, constando na ficha funcional que não há 

processo de licença requerida no dossiê da servidora, razão pela qual, foi 

acobertada pela prescrição quinquenal. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação, a fim 

de condenar o requerido ao pagamento de: 1) - férias integrais acrescidas 

de 1/3 dos períodos 2006 a 2011 e proporcionais 2011/2012 (2/12 avos) 

observada a prescrição quinquenal, bem como ao pagamento do 13º 

salário proporcional do ano de 2014. Declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à 

seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. 

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 

8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em 

vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para 

as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. II). Por imposição do 

disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante o 

duplo grau de jurisdição, submeto a sentença ao reexame necessário pelo 

Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não 

exceção do art. 496, §3º, inciso III, do NCPC), independentemente de 

eventuais recursos voluntários. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005513-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA DA COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Angela Maria da Costa Ferreira propôs “Ação Ordinária de 

Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de 

Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer ao quadro de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

como integrante do quadro de magistério, conforme termos do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos. Assinala que até 

fevereiro/2011, as atribuições da carreira eram regidas pela Lei nº 

2.361/2001 – Estatuto e Plano de Carreiras do Magistério Público de 

Várzea Grande, mas em 2010 foi promulgado um novo Estatuto, a Lei nº 

3.505/2010, com eficácia financeira a partir de fevereiro/2011, a qual foi 

revogada pela Lei nº 3.797/2012, que entrou em vigor em 01.02.2013, com 

a redação da lei nº 4.007/2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de 

Carreira dos Profissionais da Educação. Finaliza, requerendo o 

enquadramento funcional com elevação de nível para a Classe D, nível 8, 

do cargo de técnico de suporte administrativo educacional nível elementar, 

com efeito retroativo a data em que nasceu o direito a promoção, bem 

como a condenação ao pagamento das diferenças nos vencimentos e 

seus respectivos reflexos. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação pugnando pela improcedência da ação. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Não há questões de fato a dirimir que 

reclamem a produção de provas em audiência ou de índole pericial pelo 

que, com base no art. 335, I, do NCPC, passo à imediata apreciação da 

pretensão deduzida em juízo. Como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na 

aferição do apontado direito da requerente de obter a progressão na 

carreira de técnico de suporte administrativo educacional nível elementar 

da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção 

nas classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos 

condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício 

de três anos previsto no art. 9º, § 1º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, que 

foi alterado pela Lei 3.797/2012. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em 

seu art. 67, o seguinte: “Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a 

valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive 

nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I 

- ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Ressalto que, de acordo com a documentação 

da parte autora, a mesma é integrante do quadro do requerido como 

técnica administrativa educacional, conforme prevê o art. 12, da lei 

3.797/2012. Nessa mesma linha, a Lei Municipal nº 3.797/2012, que dispõe 

sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, 

estabelece que a progressão funcional do professor dar-se-á por 

promoção nas classes e progressão nos níveis, conforme artigos 18 a 22, 

a seguir: “Art. 18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande 

dar-se-á por: I – progressão nos níveis; II – progressão nas classes. Art. 

19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um 

nível para o outro dar-se-á em virtude de nova Art. 18 - A progressão 
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funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública 

municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por: I - progressão nas 

classes; II - promoção nos níveis. Art. 19 - A progressão dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de 

nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três 

(03) anos. Parágrafo Único – As classes de progressão dos profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 - A promoção 

decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições 

credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da 

Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três 

anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os 

critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será 

contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo 

de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente. Art. 

21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um 

nível para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por números arábicos de 1 a 10. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificadas por até 5 (cinco) 

letras, de A a E. Com alteração pela Lei nº 4.007/2014, passando a viger 

da seguinte maneira: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará 

a viger com as seguintes alterações: Art. 18 –(...) I – progressão nas 

classes; II – promoção nos níveis Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As 

classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Parágrafo Único – Os 

níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por números 

arábicos de 1 a 10. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As 

Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo 

Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação 

exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – 

habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena; Art. 24 - As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: I – Técnico Administrativo Educacional: a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior com curso 

de mestrado ou doutorado na área de atuação. II – Técnico em 

Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em ensino médio; 

b) Classe B – habilitação em grau superior; c) Classe C – habilitação em 

grau superior, com curso de especialização; d) Classe D – habilitação em 

grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação 

ou correlata. III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Médio a) Classe A – formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação 

em grau superior em nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau 

superior, com curso de especialização; d) Classe D – habilitação em grau 

superior, com curso de mestrado. IV – Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional Nível Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em 

ensino elementar; b) Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – 

habilitação em grau superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, 

com curso de especialização. Desse modo, só há que falar em promoção 

se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em 

cada classe da carreira do magistério público municipal, resultar 

comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação 

profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas 

de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido no caput do 

dispositivo, que se mostra em clara sintonia com o art. 67, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). No caso dos 

autos, contudo, a requerente se agarra ao argumento de que deve ser 

aplicado o disposto no § 4º, do art. 20, da referida Lei Municipal, que cuida 

da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte a esse respeito, deixando de regulamentar o processo 

de avaliação no prazo assinalado na Lei, inviabilizando, assim, a 

progressão funcional almejada. A requerente está com a razão, ante a 

verificação de que consta da Lei, como visto acima, que, decorrido o 

prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de três anos de efetivo 

exercício de cada classe da carreira do magistério público municipal e não 

havendo o processo de avaliação. Assim, ao mesmo tempo em que o 

legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais sejam as 

avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o 

exame da qualificação em instituições credenciadas – aos critérios a ser 

definidos por lei própria, tratou de prever, também, a excepcional hipótese 

de a Administração Pública omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo 

norma clara no sentido de promover automaticamente os servidores que 

cumprirem o requisito temporal no serviço, no caso de não lhes serem 

oportunizadas as comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou 

não pedido expresso de promoção na carreira ou se os interessados 

nessa forma de progressão funcional provaram ter formalizado esse 

pedido, bem como demonstrado que não houve regular processo de 

avaliação por parte da Administração Pública, a quem compete, afinal, a 

iniciativa dessa providência, não se podendo cobrar dos administrados 

que produzam prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato 

inconteste de que a ausência de avaliação com vistas à promoção da 

requerente não fora contrariada pelo requerido, que bem poderia carrear 

para os autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido 

realmente. Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante 

violação ao princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela 

Administração Pública, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, 

conforme ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, reproduzidos abaixo: “Na 

Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 

administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na 

Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o 

particular significa ‘poder fazer assim’; para o administrador público 

significa ‘dever fazer assim’.” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82). É evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no § 4º, do art. 

20 da Lei Municipal nº 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de 

cumprir o que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de 

Hely Lopes Meirelles, em comentários acerca da omissão da 

Administração, é possível vislumbrar mais claramente o acerto no 

ajuizamento desta ação no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um 

critério conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a 

norma estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa 

aprovação ou denegação do pedido do postulante, assim se deve 

entender, menos pela omissão administrativa do que pela determinação 

legal do efeito do silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, 

regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por um 

tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Em tal hipótese não cabe ao Judiciário praticar o ato omitido 

pela Administração mas, sim, impor sua prática, ou desde logo suprir seus 

efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, violado pelo 

silêncio administrativo.” (op. cit., p. 98). É correto afirmar, portanto, que 

enquanto não houver norma regulamentadora do processo de avaliação 

não há falar em promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, 

aplicar a promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de 

evitar indevido prejuízo aos administrados. Resta, pois, examinar os 

documentos acostados aos autos, com a inicial apresentada, à luz do que 

prescreve a Lei Municipal nº 3.797/2012, cabendo registrar que a aludida 

Lei, de acordo com o previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, deixa 

claro, em seu art. 5º, caput, que “A carreira do magistério público 

municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e 

estruturada em classes e níveis”, cujo ingresso se dá, como se sabe, por 

meio de concurso público de provas e títulos (art. 5º, § 2º), ficando 

descartada, portanto, qualquer possibilidade de aplicação da norma de 
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progressão funcional em análise a servidores contratados, ainda que 

estabilizados pela via oblíqua do art. 19, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Com efeito, pela mesma razão exposta acima, 

apenas o período de exercício profissional como servidor público efetivo 

deve ser levado em conta na contagem para a obtenção da progressão 

funcional na forma de promoção nas classes. Verifico dos documentos 

anexados nos autos, documento pessoal, fichas financeiras, diploma de 

curso de técnica em infra-estrutura, curso superior de pedagogia, curso 

de pós-graduação latu sensu em nível de especialização intitulado 

“Educação Infantil e Especial” e leis que regulamentam a categoria. Como 

se vê, tendo a parte autora ingressado no serviço público em 22/11/1994, 

no ano de 2015 a mesma completou o interstício de 3 anos fazendo jus ao 

nível “8”. De outro lado, verifico dos documentos da autora que a mesma 

ao apresentar os certificados dos curso acima já mencionados, verifico 

que lhe consagra o direito de ser enquadrada na classe D, conforme art. 

24, §1º, inciso I, alínea “b” da lei Municipal nº 4.007/2014. Com a 

comprovação do necessário tempo de serviço público, devidamente 

apresentada nos autos, sem qualquer contrariedade por parte do 

requerido, resulta inequívoco o direito objetivado de ser a requerente 

promovida às classes superiores, diretamente àquelas correspondentes 

ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem necessidade, 

portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não 

podem ser prejudicadas por causa da omissão da Administração Pública, 

nos termos do art. § 4º, do art. 20 da Lei nº 3.797/2012. Diante do 

exposto, julgo parcial procedente o pedido formulado na presente ação e, 

nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o requerido para 

que proceda à progressão funcional, promovendo a requerente para o 

nível 8, classe D, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 2.361/2001, 

3.797/2012 e 4.007/2014 a partir do trânsito em julgado e das diferenças 

vencidas, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior da propositura da ação, também a partir do 

trânsito em julgado, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela 

requerente. A correção monetária incidirá a partir do vencimento da 

obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado 

em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização 

monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a parte ré no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos 

honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 

4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a 

ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o 

trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(NCPC, art.85, § 3º, inc. II). Por imposição do disposto no artigo 496, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, 

submeto a sentença ao reexame necessário pelo Colendo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, 

inciso III, do NCPC), independentemente de eventuais recursos voluntários. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002007-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX ARIEL TONIAZZO (EXECUTADO)

E J TONIAZZO & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO (EXECUTADO)

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Citada, a parte executada oferta à penhora “obrigações ao 

portador, emitidos pela Eletrobrás n. 0302170 Centrais Elétricas Brasileiras 

S. A., empréstimo compulsório com valor atual superior ao reivindicado 

pela exequente” (sic), sustentando tratar de debêntures que conferem 

direito de crédito a seus titulares. Instada a se manifestar, a exequente 

discorda do bem ofertado. O Superior Tribunal de Justiça tem 

compreendido que os títulos da Eletrobrás, com natureza de obrigações ao 

portador, não se prestam para garantir a execução fiscal, segundo se 

infere do seguinte julgado: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. PENHORA. 

TÍTULOS DA ELETROBRÁS. OBRIGAÇÕES AO PORTADOR. NÃO 

ACEITAÇÃO. REAVALIAÇÃO DA NATUREZA DOS PAPÉIS NA VIA 

ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE SUMULAR 7/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Assentado pelo Tribunal de origem que os títulos ofertados 

pelo devedor são obrigações ao portador, imprestáveis para a garantia da 

execução fiscal, inverter tal entendimento esbarra no óbice do enunciado 

sumular 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 

1252934 BA 2011/0102247-1 – Primeira Turma, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, j. 4.9.2012, p. DJe 13.9.2012) No mesmo sentido: "As 

Obrigações ao Portador, emitidas pela Eletrobrás em decorrência de 

Empréstimo Compulsório, não possuem a liquidez e a certeza necessárias 

para a garantia da execução fiscal (...)" (TRF1 – AGA/GO n. 

0052324-84.2009.4.01.0000 – Sétima Turma, Rel. Des. Federal José 

Amilcar Machado, Rel. Conv. Juiz Federal Rodrigo de Godoy Mendes, p. 

e-DJF1 p.704 de 22.11.2013). Isso porque o referido título possui 

liquidação duvidosa, tendo em vista ostentar cotação em bolsa (EREsp 

933.048/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 24/11/2008; 

EREsp 836.143/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJU de 

06.08.07; AgRg no REsp 952.982/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

02.10.08; REsp 1035999/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 05.09.08), 

cabendo pontuar que, diferentemente do alegado pela executada, os 

títulos em questão não possuem natureza de debênture, mas de 

empréstimo compulsório instituído por lei. Aliás, "o Superior Tribunal de 

Justiça consolidou o entendimento de que os títulos emitidos pela 

Eletrobrás em decorrência do empréstimo compulsório sobre energia 

elétrica instituído pela Lei n. 4.156/62 são obrigações ao portador, e não 

debêntures” (REsp 1.050.199/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, recurso 

repetitivo). Desta feita, diante da iliquidez e incerteza do título ofertado à 

penhora e, consequentemente, da impossibilidade de garantia da 

execução, resta inviável a aceitação do título de obrigação ao portador 

ofertado. Desse modo, torno ineficaz a indicação e, por consequência, 

determino seja intimada a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer objetivamente o que entender de direito para o prosseguimento 

da execução. Decorrido o prazo, conclusos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002007-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX ARIEL TONIAZZO (EXECUTADO)

E J TONIAZZO & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO (EXECUTADO)

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Citada, a parte executada oferta à penhora “obrigações ao 

portador, emitidos pela Eletrobrás n. 0302170 Centrais Elétricas Brasileiras 

S. A., empréstimo compulsório com valor atual superior ao reivindicado 

pela exequente” (sic), sustentando tratar de debêntures que conferem 

direito de crédito a seus titulares. Instada a se manifestar, a exequente 

discorda do bem ofertado. O Superior Tribunal de Justiça tem 

compreendido que os títulos da Eletrobrás, com natureza de obrigações ao 

portador, não se prestam para garantir a execução fiscal, segundo se 

infere do seguinte julgado: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. PENHORA. 

TÍTULOS DA ELETROBRÁS. OBRIGAÇÕES AO PORTADOR. NÃO 

ACEITAÇÃO. REAVALIAÇÃO DA NATUREZA DOS PAPÉIS NA VIA 

ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE SUMULAR 7/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Assentado pelo Tribunal de origem que os títulos ofertados 
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pelo devedor são obrigações ao portador, imprestáveis para a garantia da 

execução fiscal, inverter tal entendimento esbarra no óbice do enunciado 

sumular 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 

1252934 BA 2011/0102247-1 – Primeira Turma, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, j. 4.9.2012, p. DJe 13.9.2012) No mesmo sentido: "As 

Obrigações ao Portador, emitidas pela Eletrobrás em decorrência de 

Empréstimo Compulsório, não possuem a liquidez e a certeza necessárias 

para a garantia da execução fiscal (...)" (TRF1 – AGA/GO n. 

0052324-84.2009.4.01.0000 – Sétima Turma, Rel. Des. Federal José 

Amilcar Machado, Rel. Conv. Juiz Federal Rodrigo de Godoy Mendes, p. 

e-DJF1 p.704 de 22.11.2013). Isso porque o referido título possui 

liquidação duvidosa, tendo em vista ostentar cotação em bolsa (EREsp 

933.048/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 24/11/2008; 

EREsp 836.143/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJU de 

06.08.07; AgRg no REsp 952.982/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

02.10.08; REsp 1035999/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 05.09.08), 

cabendo pontuar que, diferentemente do alegado pela executada, os 

títulos em questão não possuem natureza de debênture, mas de 

empréstimo compulsório instituído por lei. Aliás, "o Superior Tribunal de 

Justiça consolidou o entendimento de que os títulos emitidos pela 

Eletrobrás em decorrência do empréstimo compulsório sobre energia 

elétrica instituído pela Lei n. 4.156/62 são obrigações ao portador, e não 

debêntures” (REsp 1.050.199/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, recurso 

repetitivo). Desta feita, diante da iliquidez e incerteza do título ofertado à 

penhora e, consequentemente, da impossibilidade de garantia da 

execução, resta inviável a aceitação do título de obrigação ao portador 

ofertado. Desse modo, torno ineficaz a indicação e, por consequência, 

determino seja intimada a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer objetivamente o que entender de direito para o prosseguimento 

da execução. Decorrido o prazo, conclusos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002007-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX ARIEL TONIAZZO (EXECUTADO)

E J TONIAZZO & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO (EXECUTADO)

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Citada, a parte executada oferta à penhora “obrigações ao 

portador, emitidos pela Eletrobrás n. 0302170 Centrais Elétricas Brasileiras 

S. A., empréstimo compulsório com valor atual superior ao reivindicado 

pela exequente” (sic), sustentando tratar de debêntures que conferem 

direito de crédito a seus titulares. Instada a se manifestar, a exequente 

discorda do bem ofertado. O Superior Tribunal de Justiça tem 

compreendido que os títulos da Eletrobrás, com natureza de obrigações ao 

portador, não se prestam para garantir a execução fiscal, segundo se 

infere do seguinte julgado: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. PENHORA. 

TÍTULOS DA ELETROBRÁS. OBRIGAÇÕES AO PORTADOR. NÃO 

ACEITAÇÃO. REAVALIAÇÃO DA NATUREZA DOS PAPÉIS NA VIA 

ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE SUMULAR 7/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Assentado pelo Tribunal de origem que os títulos ofertados 

pelo devedor são obrigações ao portador, imprestáveis para a garantia da 

execução fiscal, inverter tal entendimento esbarra no óbice do enunciado 

sumular 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 

1252934 BA 2011/0102247-1 – Primeira Turma, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, j. 4.9.2012, p. DJe 13.9.2012) No mesmo sentido: "As 

Obrigações ao Portador, emitidas pela Eletrobrás em decorrência de 

Empréstimo Compulsório, não possuem a liquidez e a certeza necessárias 

para a garantia da execução fiscal (...)" (TRF1 – AGA/GO n. 

0052324-84.2009.4.01.0000 – Sétima Turma, Rel. Des. Federal José 

Amilcar Machado, Rel. Conv. Juiz Federal Rodrigo de Godoy Mendes, p. 

e-DJF1 p.704 de 22.11.2013). Isso porque o referido título possui 

liquidação duvidosa, tendo em vista ostentar cotação em bolsa (EREsp 

933.048/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 24/11/2008; 

EREsp 836.143/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJU de 

06.08.07; AgRg no REsp 952.982/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

02.10.08; REsp 1035999/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 05.09.08), 

cabendo pontuar que, diferentemente do alegado pela executada, os 

títulos em questão não possuem natureza de debênture, mas de 

empréstimo compulsório instituído por lei. Aliás, "o Superior Tribunal de 

Justiça consolidou o entendimento de que os títulos emitidos pela 

Eletrobrás em decorrência do empréstimo compulsório sobre energia 

elétrica instituído pela Lei n. 4.156/62 são obrigações ao portador, e não 

debêntures” (REsp 1.050.199/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, recurso 

repetitivo). Desta feita, diante da iliquidez e incerteza do título ofertado à 

penhora e, consequentemente, da impossibilidade de garantia da 

execução, resta inviável a aceitação do título de obrigação ao portador 

ofertado. Desse modo, torno ineficaz a indicação e, por consequência, 

determino seja intimada a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer objetivamente o que entender de direito para o prosseguimento 

da execução. Decorrido o prazo, conclusos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000860-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DA SILVA VARGAS (EXECUTADO)

PRE-MOLDADOS TOCANTINS LTDA - EPP (EXECUTADO)

TARCISO DOMINGUES VARGAS (EXECUTADO)

 

Vistos, Cumpra-se todo o ordenado na decisão de Id. 14261074.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006366-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE VECCHI SEVIERO (ADVOGADO(A))

EVA SANTA DE ASSIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Segundo se infere da contestação, o réu alega, em prejudicial de 

mérito, a prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, 

tendo em vista que o requerimento administrativo se deu em 29.11.2017, 

não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. Fica, portanto, afastada 

a prejudicial. Não havendo outras questões processuais pendentes a 

serem decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto 

controvertido a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte 

requerente no período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício 

social. Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h15min, determinando, como 

meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das 

testemunhas eventualmente indicadas. Intimem-se as respectivas partes e 

seus procuradores, devendo ser observada a norma contida no art. 455, 

do CPC, no que ser refere às testemunhas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004245-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

REVELES GONCALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Segundo se infere da contestação, o réu alega, em prejudicial de 

mérito, a prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, 

tendo em vista que o requerimento administrativo se deu em 18.4.2018, 

não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. Fica, portanto, afastada 

a prejudicial. Não havendo outras questões processuais pendentes a 

serem decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto 

controvertido a comprovação da dependência da autora em relação ao 

falecido a fazer jus ao almejado benefício social. Em prosseguimento, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 

2019, às 14h30min, determinando, como meio de prova, o depoimento 

pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas eventualmente 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do CPC, no que ser 

refere às testemunhas. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 270949 Nr: 11758-07.2011.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RAMÃO BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de descumprimento de sentença no que se refere à obrigação 

de fazer consistente na implantação do benefício de auxílio-doença e no 

encaminhamento do autor ao processo de reabilitação, conforme noticiado 

a fl. 150.

Instado a se manifestar, o INSS alega que, em cumprimento ao disposto no 

art. 60, § 10, da Lei n. 8.213/91, convocou o segurado para avaliação, 

concluindo pela existência de incapacidade laborativa tão somente até a 

data do exame, o que teria motivado a cessação do benefício.

 Todavia, aportou aos autos o parecer técnico do Doutor João Leopoldo 

Baçan, médico, CRM 5753, atestando a incapacidade do autor para o 

exercício de atividade laborativa, segundo se vê a fl. 158.

 Intimado para se manifestar a respeito, o INSS manteve-se em silêncio.

 Nesse passo, considerando que a Autarquia Federal descumpriu 

flagrantemente a sentença, não submetendo o autor ao processo de 

reabilitação profissional e o que é pior cassando-lhe o benefício mesmo 

estando ele inapto para o labor, determino seja a parte ré intimada para o 

imediato restabelecimento do benefício, comprovando nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tomadas as providências cabíveis 

ao descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de fixação de multa 

diária. Decorrido o prazo e ouvida a parte autora, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 414602 Nr: 19169-62.2015.811.0002

 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: ANA DOS SANTOS NUNES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 388131 Nr: 4162-30.2015.811.0002

 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: FRANCISCA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 320048 Nr: 16419-58.2013.811.0002

 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: ARMANDO MIRANDA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334668 Nr: 3191-79.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT17757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 275651 Nr: 18981-11.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH MARGARIDA MARTINS 

FERREIRA - OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

I) Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

identificado no ofício de fl. 135, aguardando-se, após, o processo na 

secretaria até o efetivo pagamento do valor principal.

II) Cumpra-se conforme requerido na peça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 301606 Nr: 22356-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os valores descritos às fls. 208/210, no qual 

discriminam o valor principal e juros, não se alinham com os valores 

relacionados na petição às fls. 206, razão pela qual impulsiono estes 

autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando a 

parte autora apresente nova planilha de cálculo para discriminar o valor 

principal e o juros, a fim de possibilitar a confecção da Requisição de 

Pequeno Valor, fixando-se para isso prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 284706 Nr: 3770-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os valores descritos às fls. 203/204, no qual 

discriminam o valor principal e juros, não se alinham com os valores 

relacionados às fls. 205, razão pela qual impulsiono estes autos na forma 

estabelecida pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando a parte autora 
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apresente nova planilha de cálculo para discriminar o valor principal e o 

juros, a fim de possibilitar a confecção da Requisição de Pequeno Valor, 

fixando-se para isso prazo de quinze dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005743-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA CASSIANA DA COSTA MORAIS (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

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 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: 1004277-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CLEMENTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE 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: 1004709-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA REZENDE (AUTOR(A))

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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: 1008840-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DOS SANTOS LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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: 1008698-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MATHEUS VINICIUS DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria de Administração do Estado de Matro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006781-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

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 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009456-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATANAGILDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO ANEXA AR CERTIFICO que nesta data anexo comprovante de 

AR recebido. NADA MAIS. É o que cumpre a Gestora que esta subscreve 

certificar. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312827 Nr: 8951-43.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA COR PRODUTOS QUIMICOS LTDA, 

GILBERTO DE SOUZA NOBREGA, MARLI FERREIRA BESSA

 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): NOVA COR PRODUTOS QUIMICOS LTDA, 

CNPJ: 02554991000180 e atualmente em local incerto e não sabido MARLI 

FERREIRA BESSA, Cpf: 31232884200, brasileiro(a), Telefone 06823222. 

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 DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT. em 

face de NOVA COR PRODUTOS QUIMICOS LTDA, GILBERTO DE SOUZA 

NOBREGAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA N°20129472, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 9472/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/09/2012

 - Valor Total: R$ 3.679,17 - Valor Atualizado: R$ 3.429,17 - Valor 

Honorários: R$ 250,00

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 
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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$ 250,00 (duzentos 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 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 09 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377543 Nr: 24959-61.2014.811.0002

 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): NEIVA APARECIDA ALMEIDA MATOS

 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): NEIVA APARECIDA ALMEIDA MATOS, 

CNPJ: 37466836000277. 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 

NEIVA APARECIDA ALMEIDA MATOS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N°1196/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1196/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 4.558,35 - Valor Atualizado: R$ 4.258,35 - 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, § 

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, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 09 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254309 Nr: 21352-79.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. H. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, 

LUIZ HENRIQUE STEFANE DE ALMEIDA, LIANI STEFANE DE ALMEIDA

 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): LUIZ HENRIQUE STEFANE DE ALMEIDA, 

Cpf: 38560135120, Rg: 10.941.440. 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 
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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 L. H. COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, LUIZ HENRIQUE STEFANE DE ALMEIDAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N ° 

20095525, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

5525/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/11/2009

 - Valor Total: R$ 12.737,75 - Valor Atualizado: R$ 11.537,75 - Valor 

Honorários: R$ 1.200,00

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$ 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.

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, 09 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246944 Nr: 20664-20.2010.811.0002

 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: 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): 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: 07/05/2010.

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 @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3905/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/04/2010

 - Valor Total: R$ 6.074,16 - Valor Atualizado: R$ 5.924,16 - Valor 

Honorários: R$ 150,00

Despacho/Decisão: REFERÊNCIA:AUTOS Nº 20664-20.2010 - Cód.: 

246944 EXECUÇÃO FISCALEXEQÜENTE:FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUALEXECUTADO:TRANSPORTE ARARA AZUL E OUTROS 

Vistos,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 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 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 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, 07 de dezembro de 2012.ONIVALDO 

BUDNYM 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, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 10 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303017 Nr: 23932-14.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VE GRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

MARCELO RODRIGUES ZACARKIM, WALTER RODRIGUES ZACARKIM, 

MARCIO RODRIGUES ZACARKIM, ELIANE RODRIGUES ZACARKIM

 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): WALTER RODRIGUES ZACARKIM, Cpf: 

69270880168, Rg: 11517514, Filiação: Ilsa Rodrigues Zacarkim e Walter 

Andrade Zcarkim e Ilsa Rodrigues Zacarrkim, data de nascimento: 

20/06/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), Telefone 

9973-5056. 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: 13/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de VE GRANDE MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA, MARCELO RODRIGUES ZACARKIME OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3970/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 14.804,54 - Valor Atualizado: R$ 13.404,54 - Valor 

Honorários: R$ 1.400,00

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$ 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 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, 10 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253181 Nr: 21040-06.2010.811.0002

 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: 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): 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: 15/09/2010.

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 @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6663/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/09/2010

 - Valor Total: R$ 949,42 - Valor Atualizado: R$ 849,42 - Valor Honorários: 

R$ 100,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Não foi possível impulsionar o presente 

feito, em tempo hábil, em virtude do acúmulo de serviço nesta vara, 

especialmente porque este magistrado teve que responder, 

cumulativamente, de agosto de 2013 à agosto de 2014, pela 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Publica desta Comarca. Ademais, também foi 

designado pelo Egrégio Tribunal Regional de Mato Grosso, para presidir e 

realizar as eleições gerais da 34ª Zona Eleitoral (Chapada dos 

Guimarães), no mês de outubro p. passado.Portanto, voltem-me conclusos 

após o recesso forense.

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, 10 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311114 Nr: 7190-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSOM GIROTTO, ADMILSON GIROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADMILSOM GIROTTO, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido ADMILSON GIROTTO, Cpf: 

02430136120, 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 PUBLICA ESTADUAL em face de ADMILSOM GIROTTO e 

ADMILSON GIROTTO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 5865/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/04/2012

 - Valor Total: R$ 3.665,69 - Valor Atualizado: R$ 3.315,69 - Valor 

Honorários: R$ 350,00

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$ 350,00 (trezentos 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 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.

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, 10 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303033 Nr: 23948-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAILTON LUIS RODRIGUES

 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): HAILTON LUIS RODRIGUES, CNPJ: 

09130746000194. 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: 13/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de HAILTON LUIS RODRIGUES, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2959/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/10/2011

 - Valor Total: R$ 507.854,00 - Valor Atualizado: R$ 507.799,02 - Valor 

Honorários: R$ 55,00

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$ 55.000,00 

(cinqüenta e cinco 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, 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 
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Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 10 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306209 Nr: 1976-05.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINO FRANÇA DE BARROS

 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): MARINO FRANÇA DE BARROS, Cpf: 

53728190144, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARINO FRANÇA DE 

BARROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 283/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/01/2013

 - Valor Total: R$ 1.725,08 - Valor Atualizado: R$ 1.525,08 - Valor 

Honorários: R$ 200,00

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, 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$ 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 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. 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, 10 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249095 Nr: 20695-40.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. E. SANT ANNA JUNIOR, ALCEU ELEOTERIO 

SANTANNA JUNIOR E/OS

 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): ALCEU ELEOTERIO SANTANNA JUNIOR 

E/OS, Cpf: 01867228858, Rg: 1023929-4, Filiação: Alceu Eleiterio Santana 

e Maria do C. M. Santana. 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, 09 de outubro 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.: 327546 Nr: 23866-97.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NEFROLÓGICO DE CUIABÁ LTDA, PAULETE 

DOSSENA GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: carla cristina cezario - 

OAB:22.464, daniel souza volpe - OAB:30967-214490sp, diego 

soares pereira - OAB:31.123, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB: 6.848 MT, WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o advogado da parte autora a juntar 

aos autos os dados necessários para transferência do valor referente 

aos honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 206857 Nr: 2769-17.2008.811.0002

 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: ROSALIA DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte a requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 327546 Nr: 23866-97.2013.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NEFROLÓGICO DE CUIABÁ LTDA, PAULETE 

DOSSENA GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: carla cristina cezario - 

OAB:22.464, daniel souza volpe - OAB:30967-214490sp, diego 

soares pereira - OAB:31.123, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB: 6.848 MT, WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o advogado da parte autora a juntar 

aos autos os dados necessários para transferência do valor referente 

aos honorários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 207408 Nr: 3288-89.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA, SUELI 

MARQUES QUEIROZ MORBECK, HILTON LEITE MORBECK, GUARANY 

AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6711/MT, ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - OAB:OAB-MT 6711, 

RODRIGO MARINHO DE MAGALHÃES - OAB:229626/SP

 Vistos,etc.

Manifestem-se as partes acerca da decisão de fl.379, requerendo o que 

de direito no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 392846 Nr: 7091-36.2015.811.0002

 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): JOÃO MAURO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado, para no prazo 

legal, requerer o que direito, face o pedido de desarquivamento, sob pena 

deeretorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 351741 Nr: 17138-06.2014.811.0002

 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: ERICK RAFAEL CAMPOS MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE - 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE-FUSVAG, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MELLO SANTOS - 

OAB:11.386/MT, WARLLEY NUNES BORGES - OAB:12.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em face da informação constante da certidão circunstanciada da Senhora 

Gestora da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarcar, 

dando conta do desaparecimento dos autos do processo físico Código 

351741, DETERMINO o R. e A. como restauração de autos, na forma do 

que dispõem os arts. 712 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Comunique-se a Corregedoria-Geral da Justiça.

Às providências.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 263095 Nr: 2067-66.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCISCO 

GONÇALVES DA CRUZ, CERINO VALERIANO DE ALMEIDA, JOSÉ 

CARLOS FERREIRA, FLORISVALDO B. DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 234223 Nr: 14229-64.2009.811.0002

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J R BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 344312 Nr: 11340-64.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INELI IRENE HILBIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA DE PAULA MONTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 40522 Nr: 8342-80.2001.811.0002

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DE CAMARGO BARSANTI, GILBERTO ANTONIO 

GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os autos foram remetidos ao Contador para atualização dos cálculos de 

fl.162.

Diante da atualização e da concordância tácita das partes, bem como, por 

inexistir óbice de natureza legal nos cálculos de fl.168, 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, se este for necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035815/10/2018 Página 704 de 728



 No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

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.: 248802 Nr: 8423-14.2010.811.0002

 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: EURIDICE MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 324294 Nr: 20691-95.2013.811.0002

 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: MANOEL BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 333594 Nr: 2190-59.2014.811.0002

 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: JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14247, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 334247 Nr: 2811-56.2014.811.0002

 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: VALTER JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 344462 Nr: 11468-84.2014.811.0002

 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: VALDIVINO JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL AGENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 347885 Nr: 14170-03.2014.811.0002

 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: ZENILDA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 349961 Nr: 15812-11.2014.811.0002

 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: VALTER BOSCARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT 5.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 371191 Nr: 20321-82.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ASSIS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 420691 Nr: 22374-02.2015.811.0002

 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: MARIA LÚCIA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 442866 Nr: 8279-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANE N DE ARRUDA, SEBASTIANE 

NOGUEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: joão simão de arruda - 

OAB:9209, romulo nogueira de arruda - OAB:7693

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar O EXECUTADO, para no prazo 

legal, requerer o que direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 350536 Nr: 16219-17.2014.811.0002

 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: RAPHAEL DE FRANÇA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO SETOR DE CONCURSOS, BANCA 

EXAMINADORA DA FUNDAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORDANA NEIVA SILVA - 

OAB:11.591, MONICA PRETEL FEITOSA - OAB:13368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gabliela dias sardimha 

segurasse - OAB:161,187, Leonardo rodrigues caldas - 

OAB:113756, luis fernando lemosm dos santos - OAB:3098, 

NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 (...) Diante o exposto e tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, de modo que determino anulação do teste físico realizado pelo 

candidato RAPHAEL DE FRANÇA CANDIDO, bem como sua permanência 

no certame para que participe de todas as fases subsequentes.

Ademais, defiro o pedido de antecipação de tutela, pelo que ordeno a 

intimação da parte requerida para o seu imediato cumprimento, sob pena 

de multa diária por eventual atraso, sem prejuízo de outras medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque 

isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º do CPC).

Transitada em julgado a decisão e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P. R. I.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 338261 Nr: 6511-40.2014.811.0002

 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): ANDERSON COSTA MOYA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso, perseguindo o recebimento do valor 

grafado na Certidão de Inscrição de Dívida Ativa às fls. 7.

A parte Exequente pugnou pela extinção do processo com fundamento no 

art. 924, inciso II, do CPC, face a quitação do débito exequendo (fl. 42).

 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, visto que a parte executada 

nada mais deve à Fazenda Pública.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 435036 Nr: 4078-92.2016.811.0002

 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: BENILSON BENEDITO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:MT 17.567, Louise Ewert de Almeida e Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 17.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 103529 Nr: 12233-36.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEUSA LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso, perseguindo o recebimento do valor 

grafado na Certidão de Inscrição de Dívida Ativa às fls. 09/10.

A parte Exequente pugnou pela extinção do processo com fundamento no 

art. 924, inciso II, CPC/15, fl. 39.

 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, visto que a parte executada 

nada mais deve à Fazenda Pública.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 505529 Nr: 16715-41.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAMINONDAS MOREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO P. CEZÁRIO 

JUNIOR - OAB:17.020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658

 Vistos,etc.

Manifeste-se a parte embargada, no prazo legal.

Int.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 310168 Nr: 6203-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 3G LTDA - 

ME, GILSON ALVES MAIA, JOCILEIDE DARK GARCIA, FRANCISLEI 

FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aaantonio roberto gomes de 

oliveira - OAB:10,168

 INTIMAÇÃO do ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa de seu 

Procurador-Geral para que restitua os autos em epígrafe, no prazo de 3 

(três) dias, sob penas da lei, visto que os mesmos se encontram em carga 

por prazo superior ao legal.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383223 Nr: 905-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOMAR DOS SANTOS, MAURICIO 

GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOMAR DOS SANTOS, Cpf: 

05265834109, Rg: 24365912, Filiação: Roseli dos Santos, data de 

nascimento: 08/02/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

eletricista e atualmente em local incerto e não sabido MAURICIO 

GONÇALVES DA SILVA, Rg: 1576669-1, Filiação: Eufrasio Simão da Silva 

e Leoni Gonçalves de Souza, data de nascimento: 02/10/1985, 

brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, casado(a), cobrador/serviço braçal, 

Telefone 65.92144836. 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: No dia 22 de novembro de 2014 por volta das 23h:15m, 

na rua Moises Nadaf, em frente ao n° 350, no Bairro Santa Luzia nesta 

cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados JOMAR e MAURICIO acima 

qualificado, com evidente animus necandi, com divisão de tarefa, 

concorreram para ceifar a vida de JEAN CARLOS DIAS DE FREITAS. 

Ressai que a vitima teria roubado um aparelho celular da mãe do acusado 

JOMAR, momento que a vitima iria permuta-lo por drogas na boca de fumo 

do acusado MAURICIO, que ligou para JOMAR avisando que a vitima 

estava no local com o celular. Demorando em atender a vítima, para 

viabilizar a chegando do acusado JOMAR ao local para ceifar a vida do 

vítima. Assim os denunciados incorreram no art. 121, §2°, I e IV do Código 

Penal.

 Despacho: Vistos em Correição.Proceda-se a citação dos réus Jomar e 

Mauricio via edital.Decorrido o prazo dos editais, cls. os autos para 

deliberação.Int.

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, LUIS HENRIQUE 

ESTIGARRIVO, digitei.

Várzea Grande, 09 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 473492 Nr: 22903-84.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MÁRCIO DE ARRUDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIRO MÁRCIO DE ARRUDA MARTINS, 

Rg: 1261193-1, Filiação: Ana Benedita Arruda Martins, data de 

nascimento: 09/11/1981, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que no dia 09 de Outubro de 2016 por 

volta das 21:30 em via pública o acusado acima qualificado deflagrou 

projeteis de arma de fogo tentando contra a vida de ALEX PINTO DA 

SILVA, restou apurado que no dia JAIRO MARCIO estava ingerindo bebida 

alcoólica, estando a vítima próximo ao local quando se iniciou uma 

discussão e entraram em via de fatos.Na sequencia, o denunciado 

evadiu-se do local dos fatos, sendo Alex socorrido pelos populares e 

encaminhado ao PSM-VG.Ante ao exposto o acusado acima qualificado foi 

denunciado incurso nos art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal.

Despacho: Vistos em Correição.Proceda-se a citação do réu Jairo via 

edital.Decorrido o prazo do edital, cls. os autos para deliberação.Int.

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, LUIS HENRIQUE 

ESTIGARRIVO, digitei.

Várzea Grande, 09 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 235451 Nr: 15352-97.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CICERO LARREA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT

 Intimar o advogado Alessander Deusdeth Luiz Henrique Chaves Fadini 

(OAB/MT 7645), defensor do acusado Douglas Cícero Larrea Rocha, para 

comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da 

Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 05/11/2018 às 

13h30min, 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.: 395389 Nr: 8679-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON TACEO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:OAB/MT15.046

 Intimar o advogado Yuri Robson Nadaf Borges (OAB/MT 15.046), 

defensor do acusado Weberson Taceo Correa, para comparecer à 

Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designada para o dia 26/10/2018 às 13h30min, devendo 

comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a 
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preparação para a sessão de julgamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 395389 Nr: 8679-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON TACEO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:OAB/MT15.046

 Intimar o advogado Yuri Robson Nadaf Borges (OAB/MT 15.046), 

defensor do acusado Weberson Taceo Correa, acerca da decisão 

proferida às fls. 412/verso, cujo teor é o seguinte: "1. Considerando a 

informação alegada pelo Defensor, redesigno o julgamento para o dia 26 

de outubro de 2018, às 13h30min. 2. Intime-se o causídico para que 

comprove a justificativa do não comparecimento, bem como para ciência 

dos documentos juntados pelo MPE (pp. 389/411)".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 238113 Nr: 17790-96.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BOTELHO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323

 Intimar o advogado Willian Marcos Vasconcelos (OAB/MT 11.323), 

defensor do acusado Benedito Botelho de Campos, para comparecer à 

Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designada para o dia 06/11/2018 às 13h30min, devendo 

comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a 

preparação para a sessão de julgamento, devendo trazer suas 

testemunhas Jean de Tal e Vanda Rodrigues de Calvani, conforme 

expressamente afirmado às fls. 354.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235451 Nr: 15352-97.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CICERO LARREA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS CICERO LARREA ROCHA, 

Cpf: 02812504137, Rg: 20334004-4, Filiação: Joaquim de Souza Rocha 

Filho e de Clementina Souza Rocha, data de nascimento: 08/10/1990, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Douglas Cícero Larrea Rocha, para 

comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da 

Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 05/11/2018 às 

13h30min, em que será julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular da 

Comarca de Várzea Grande/MT, devendo comparecer com 30 (trinta) 

minutos de antecedência, a fim de facilitar a preparação para a sessão de 

julgamento.

Despacho/Decisão: Vistos.RELATÓRIO DO PROCESSO:O Ministério 

Público Estadual denunciou DOUGLAS CÍCERO LARREA ROCHA, qual. nos 

autos, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, 

pois no dia 30 de abril de 2009, por volta das 20h50min, na Avenida Julião 

de Brito, s/nº, Bairro Parque do Lago, nesta cidade, por motivação torpe e 

mediante recurso que dificultou a dessa da vítima, desferiu disparos de 

arma de fogo contra Adriano de Oliveira Rodrigues, ceifando lhe a vida. A 

denúncia foi recebida, o réu foi citado e apresentou sua resposta à 

acusação (pp. 91, 93/95 e 115).Durante a instrução criminal foi inquirida 

uma testemunha arrolada em comum pelas partes e interrogado o acusado 

(pp. 137/139).Em alegações finais, o Ministério Público requer a pronúncia 

do acusado, admitindo-se o julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio 

qualificado, art. 121, §2º, I e IV, do CP. A defesa, por sua vez, argumenta 

que o réu agiu em legitima defesa, requerendo sua absolvição sumária, 

nos termos do art. 415, IV, do CP e, alternativamente a exclusão das 

qualificadoras. O acusado foi pronunciado nas sanções do art. 121, § 2º, I 

e IV, do Código Penal.É o relatório, nos termos do art. 423, II, do Código de 

Processo Penal.Dou o presente processo por saneado, determinando o 

julgamento para a próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta 

Comarca, obedecendo a pauta de julgamentos desta Presidência que 

atende ao disposto na preferência legal do art. 429, do CPP e metas de 

alinhamento do CNJ.Indefiro a notificação das testemunhas residentes fora 

da Comarca para depor em Plenário (RTs 519/434; 464/349; 558/312; 

559/312), facultada que fica a apresentação de tais testemunhas pelas 

partes.A Srª Gestora providenciará o preparo do presente processo para 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as 

formalidades legais e de estilo.Providencie a escrivania atualização dos 

antecedentes do acusado, assim que incluído em pauta.Int.

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) 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 e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 10 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238113 Nr: 17790-96.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BOTELHO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO BOTELHO DE CAMPOS, Rg: 

318807, Filiação: Benedito de Almeida Botelho e de Albertina de Campos 

Botelho, data de nascimento: 07/05/1953, brasileiro(a), natural de Nsra do 

Livramento-MT, casado(a), taxista. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimar o acusado Benedito Botelho de Campos, para 

comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da 

Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 06/11/2018 às 

13h30min, em que será julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular da 

Comarca de Várzea Grande/MT, devendo comparecer com 30 (trinta) 

minutos de antecedência, a fim de facilitar a preparação para a sessão de 

julgamento.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Determino o julgamento para a 

próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, obedecendo 

a pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao disposto na 

preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do CNJ.Int.

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) 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 e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC). c) Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, 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, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 11 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271067 Nr: 11581-43.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON JUNIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON JUNIO DE OLIVEIRA, Rg: 

2212800-0, Filiação: Robson Alexandre de Oliveira e Maria Aparecida 

Alves, data de nascimento: 18/05/1991, brasileiro(a), natural de 

Anapolis-GO. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Robson Junio de Oliveira, acima qualificado, 

para comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da 

Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 08/11/2018 às 

13h30min, quando será julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular da 

Comarca de Várzea Grande/MT, devendo comparecer com 30 (trinta) 

minutos de antecedência, a fim de facilitar a preparação para a sessão de 

julgamento.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Determino o julgamento para a 

próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, obedecendo 

a pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao disposto na 

preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do CNJ.Int.

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) 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 e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC). c) Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, 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, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 11 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 290323 Nr: 9936-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE SANTANA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCINEI BORGES DA SILVA - 

OAB:15125 MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIELE SANTANA DE ALMEIDA, Rg: 

24096822, Filiação: Darci Santana da Silva de Almeida e Valmir Martins de 

Almeida, data de nascimento: 06/07/1992, brasileiro(a), natural de Varzea 

Grande-MT, vendedora. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a acusada Daniele Santana de Almeida, acima 

qualificada, para comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 

09/11/2018 às 13h30min, quando será julgada pelo Egrégio Tribunal do Júri 

Popular da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo comparecer com 30 

(trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a preparação para a 

sessão de julgamento.

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) 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 e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC). c) Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, 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, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 11 de outubro de 2018

Otávio Vinicius Affi Peixoto Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 290323 Nr: 9936-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE SANTANA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCINEI BORGES DA SILVA - 

OAB:15125 MT

 Intimar o advogado Juscinei Borges da Silva (OAB/MT 15.125), defensor 

da acusada Daniele Santana de Almeida, para comparecer à Sessão de 

Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, 

designada para o dia 09/11/2018 às 13h30min, devendo comparecer com 

30 (trinta) minutos de antecedência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 295537 Nr: 15798-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEIZE NUNES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] FUNDAMENTO E DECIDO.[...] Do acima exposto conclui-se que caso 

venha a Ré a ser condenada, a pena a si imposta restaria inevitavelmente 

prescrita, já que, como anteriormente afirmado, entre a data dos fatos e o 

recebimento da denúncia já havia transcorrido mais de 08 anos, o que 

forçaria o reconhecimento da prescrição, pois o crime é anterior a 

publicação da Lei nº 12.243/2010.Pelo exposto, nos termos do art. 155, 

§4º, II c/c art.109, III e IV, ambos do Código Penal, RECONHEÇO A 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de JUCINEIZE NUNES DE CAMPOS, 

devidamente qualificada nos autos.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa 

no Cartório Distribuidor e, após, arquivem-se.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 388877 Nr: 4664-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÊNYA SORAYA OLIVEIRA DE AGUIAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

 2ª VARA CRIMINAL

 28/09/2018 13h50 Autos n.°: 4664-66.2015 Código: 388877

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

Ré: LÊNYA SORAYA OLIVEIRA DE AGUIAR SILVA

Aberta a audiência, constatada a presença do Ministério Público. Ausente 

a Ré e seu Advogado. A MMª. Juíza proferiu o seguinte DESPACHO: I – 

Tendo em vista a ausência da Ré para proposta de Suspensão 

Condicional do Processo DESIGNO para audiência de Instrução e 

Julgamento o dia 13/12/2018, às 14:30 horas. Intimem-se. Nada mais eu, 
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________ Karina Cristina Teixeira Ormond, estagiária, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 524334 Nr: 936-12.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODNILSON MARTINS DOS SANTOS, GILVAN 

GONÇALVES DA MOTA, RONIEL SEBASTIÃO LEMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CLAUDIONEI DE 

FRANÇA - OAB:22664-O, VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:20399/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, MARCELO CLAUDIONEI DE FRANÇA - 

OAB:22664-O, VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:20399/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Roniel Sebastião Lemes da Costa, Cpf: 03085233180 

Filiação: Andre Silva da Costa e Sueli Rodrigues de Lemes, data de 

nascimento: 20/01/1989, brasileiro(a), natural de Rosário oeste-MT, 

casado(a), ajudante de entrega, Endereço: Rua 05, 04, Qd 09, Bairro: Jd 

União, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, compareça na Secretaria da Segunda 

Criminal, no Fórum de Várzea Grande, no endereço ao final indicado, para 

que manifeste seu interesse na restituição dos objetos apreendidos nos 

autos acima mencionado, bem como, para que indique quais objetos que 

lhe pertence.

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.: 498846 Nr: 13120-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

OAB:22408/O, GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18609

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

apresentar DEFESA PRELIMINAR, no prazo 10 (DEZ) DIAS.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 263319 Nr: 3581-54.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO HENRIQUE DE FRANÇA, AMILTON 

NEZIO MOREIRA DOS SANTOS, ODENIR AUGUSTO DA COSTA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 DRª ELIDIA PENHA GONÇALVES OAB/MT 2886/A - PARA A´RESENTAR A 

DEFESA PRELIMINAR.

 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 - para ofertar as 

contrarrazões ao recurso interposto pelo MP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 518167 Nr: 23431-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAMEL DA SILVA ABREU, PABLO DA SILVA 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES - OAB:20328/0, LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - 

OAB:20328/O

 DR. LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - OAB/MT 20.328, da 

audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 24/10/2018 às 

14:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 478302 Nr: 1127-91.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DOS REIS LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR VELOZO JUNIOR - 

OAB:17762A/MT

 DR. MOACIR VELOZO JUNIOR - OAB/MT 17.762A, da audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 24/10/2018, às 14:00 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 548821 Nr: 14482-37.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS, 

EDILSON LUCIO DE CANAVARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13039, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o 

acusado EDILSON LÚCIO DE CANAVARROS por infração ao art. 157, §2º, 

inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes, c/c o art. 71, 

ambos do Código Penal, à pena de 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 

10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em REGIME 

SEMIABERTO, e mais o pagamento de 15 (QUINZE) DIAS-MULTA à razão 

de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do 

fato.CONDENO o acusado, que foi assistido por Advogada contratada, ao 

pagamento das custas processuais.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA 

colocando o condenado imediatamente em liberdade, se por outro motivo 

não tiver que permanecer preso.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o 

executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da 

Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações pertinentes ao 

TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, 

pessoalmente, o condenado e o Ministério Público e, pela via editalícia, a 

Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha
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 Cod. Proc.: 297987 Nr: 18476-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO LUÍS DA SILVA PIRES - 

OAB:SP 65.661

 Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE e, em 

conformidade com a fundamentação supra:01. ABSOLVO o acusado 

NIVALDO DA CONCEIÇÃO do crime tipificado no art. 305 da Lei nº. 

9.503/97, o que faço com suporte no art. 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal;02. CONDENO o acusado NIVALDO DA CONCEIÇÃO nas 

sanções do art. 302, “caput”, da Lei nº 9.503/97 c/c o art. 70 do Código 

Penal, à pena de 02 ANOS e 04 MESES DE DETENÇÃO a ser cumprida, 

inicialmente, em regime ABERTO.Considerando que o crime não foi 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é 

superior a 04 anos e atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que 

preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, consistente em 

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de R$ 1.000,00, cujo valor deverá 

ser destinado ao Núcleo de Execuções Penais (2ª Vara Criminal da 

Capital), ficando vinculado ao procedimento criminal código 452072, 

conforme ofício 35/2016-GMF, datado de 17/10/2016, e PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS À COMUNIDADE (art. 312-A do Código de Trânsito), à critério 

do Juízo das Execuções.Levando em consideração que o réu deu causa a 

duas mortes, mas sem perder de vista que exerce a profissão de 

motorista, DECRETO, pelo período de 01 ANO, a suspensão da habilitação 

para o condenado dirigir veículo automotor.CONDENO o acusado, por fim, 

ao pagamento das custas processuais, notadamente porque foi defendido 

por Advogado particular, demonstrando ter condições financeiras para 

arcar com a despesa.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de 

pena, que deverá ser encaminhado à Comarca de Pereira 

Barreto/SP.OFICIE-SE, também, ao CONTRAM, e ao órgão de Trânsito do 

Estado de São Paulo comunicando da suspensão da habilitação do 

condenado para dirigir veículo automotor.PROCEDA-SE, finalmente, com as 

comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins 

previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 328986 Nr: 25300-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDISNEY DA SILVA LOPES, WERLEY 

FERREIRA DOS SANTOS, ELVIS BRUNO DA COSTA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT

 1. Segue decisão quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado em favor de WERLEY FERREIRA DOS SANTOS.

2. Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Sinop/MT para citação do 

acusado WALDISNEY DA SILVA LOPES (endereço - fl. 195/196).

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 328986 Nr: 25300-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDISNEY DA SILVA LOPES, WERLEY 

FERREIRA DOS SANTOS, ELVIS BRUNO DA COSTA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT

 Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em 

favor de WERLEY FERREIRA DOS SANTOS aduzindo que a custódia é 

desnecessária em razão da juntada de comprovante de endereço (fl. 

181/182).

Com vista dos autos, o órgão do Ministério Público se manifesta contra o 

acolhimento do pleito, sob a alegação de que o acusado se evadiu do 

distrito da culpa, bem como, continua praticando crimes contra o 

patrimônio (fl. 52/55).

Pois bem.

Há, sem dúvida, provas da materialidade e indícios suficientes da autoria 

imputada ao acusado, cujo paradeiro era ignorado até que houve a sua 

prisão em Cassilândia/MS pela prática de outros crimes (fl. 190).

A prisão do acusado havia sido decretada para garantia da instrução e de 

eventual aplicação da lei penal (fl. 124/125), todavia, a manutenção da sua 

custódia cautelar agora também é necessária para garantia da ordem 

pública, notadamente em razão da sua periculosidade e personalidade 

voltada para práticas reiteradas de crimes, o que indica forte probabilidade 

de continuar a delinquir, se solto, pondo em risco a ordem social.

O nosso Tribunal de Justiça, em situação idêntica, assim se pronunciou:

HABEAS CORPUS – ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/03 –PRISÃO 

PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 

ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA 

– DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA NA NECESSIDADE DE 

RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, 

VISANDO EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE 

RESPONDE A OUTROS PROCESSOS PENAIS, INCLUSIVE COM EXECUTIVO 

DE PENA – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE PRESTA A DISCUTIR EM 

SEDE DE HABEAS CORPUS – AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE 

PERMITE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS 

CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES 

ABONATÓRIAS DO SEGREGADO – ORDEM DENEGADA. Não há que se 

falar em inexistência de fundamentação idônea, tampouco em ausência 

dos requisitos autorizadores da medida extrema, se o decisum proferido 

pela indigitada autoridade coatora demonstra com clareza que a 

manutenção da segregação cautelar se faz necessária para garantir a 

ordem pública e a aplicação da lei penal, com o fito propósito de evitar a 

reiteração criminosa, já que o paciente demonstra ser contumaz na prática 

delitiva, uma vez que responde a outras ações penais, inclusive já 

possuindo executivo de pena. Existindo elementos probatórios suficientes 

que apontem, mesmo que minimamente, a autoria dos crimes ao 

custodiado, impossível beneficiá-lo com a liberdade, se presentes os 

requisitos ensejadores da prisão preventiva, uma vez que a ação 

mandamental não se presta a análise de tese de negativa de autoria, 

porquanto não permite uma maior dilação probatória. Da mesma forma, os 

predicados abonatórios do paciente não são suficientes a lhe garantir a 

liberdade, quando o caso concreto exige a constrição de seu status 

libertatis. (HC 121520/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015).

No caso vertente, não dúvida de que o acusado causa e pode continuar 

causando transtornos à ordem pública, colocando em risco a sociedade, 

com a prática reiterada de delitos.

Evidente, portanto, que neste caso o princípio do estado de inocência 

deve ser flexibilizado, mormente quando em risco valores constitucionais 

igualmente relevantes como a defesa social diante da periculosidade do 

agente.

Por esses motivos, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das 

medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo 

Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 407606 Nr: 567-19.2011.811.0081

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY CERQUEIRA, JOÃO MADUREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 3237 - B, REGYS FERNANDO DOS 

SANTOS CERQUEIRA - OAB:23.481

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA IMPROCEDENTE e, com 

esteio no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ABSOLVO os 

acusados WANDERLEY CERQUEIRA e JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS. 
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Após o trânsito em julgado, PROCEDAM-SE as anotações de praxe, baixas 

necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.INTIMEM-SE, pessoalmente, os 

acusados, Ministério Público e, via DJE, as Defesas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 532679 Nr: 5806-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO FERRAZ, ALESSANDRO 

BARBOZA DA SILVA, KLEBER FERRAZ ALBUES, JULIANO TAVARES 

CASTILHO DE AVELLAR, MARCIO BISPO DE OLIVEIRA, KAREN DA 

COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16191

 Considerando que os denunciados MARIA DO CARMO FERRAZ e KLEBER 

FERRAZ ALBUES estão em regime de prisão domiciliar, REDESIGNO a 

audiência de instrução criminal para o dia 04/DEZ/2018 às 14h00.

INTIMEM-SE os réus, as Defesas constituídas e as testemunhas arroladas 

(fl. 10, 557, 928, 999 e 1.075), requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 548419 Nr: 14255-47.2018.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 548419

VISTOS ETC

Trata-se de Ação de Divórcio pleiteado por JOSÉ ROBERTO TEODORO DA 

CRUZ em face de ANA RODRIGUES TEODORO DA CRUZ, conforme fatos 

narrados na incicial de fls. 06/09 e documentos as fls. 10/19.

 É o relatório

 Decido

 Verifico que foi declinado a competência para este Juizo, conforme se vê 

da decisão de fls. 22/23, motivo pelo qual, ratifico todos os atos 

processuais praticados.

 Determino segredo de justiça (art. 189, inciso II e parágrafo único, do 

NCPC) e concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, evidencio que há existência de questões 

incontroversas e aptas ao julgamento de mérito, quais sejam: a decretação 

do divórcio entre as partes.

No tocante a partilha de bens e a guarda deverá o feito prosseguir com a 

designação de audiência de conciliação.

 De acordo com o NCPC é permitido ao Juiz proceder ao julgamento 

antecipado parcial da lide, se preenchidos os requisitos do art. 356, 

incisos I e II, prosseguindo o processo apenas em relação ao pedido que 

depende de produção ulterior de provas.

Dispõe o art. 356, do NCPC:

Art. 356 – O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos 

pedidos formulados ou parcela deles:

I – mostrar-se incontroversos;

II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.”

Sobre a possibilidade de julgamento antecipado parcial de mérito, 

colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTOANTECIPADO 

PARCIAL DE MÉRITO. PEDIDO INCONTROVERSO. INOCORRÊNCIA. 1. A 

técnica de julgamento antecipado parcial de mérito trouxe agilidade à 

resolução das demandas que não necessitem de maiores dilações, ou 

quando a parcela dos pedidos formulados se mostrar incontroversa. 2. A 

decisão que julga antecipadamente parcela do pedido tem, após a 

preclusão, o conteúdo acobertado pela coisa julgada material, 

revestindo-se de caráter definitivo. 3. O dispositivo condito no artigo 356 

do Código de Processo Civil é aplicável em caso de pedido incontroverso, 

o que não ocorreu nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70070760475, Vigésima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 

29/11/2016)

Desta forma, passo a proceder ao julgamento antecipado parcial de mérito, 

nos termos do art. 356, I e II do NCPC, relativo a dissolução do casamento 

com a decretação do divórcio entre as partes.

Convém assinalar que a peça inicial observa o disposto no art. 731 do 

CPC/2015, e que desde a alteração da Constituição da República pela 

Emenda nº 66/10, é possível julgar antecipadamente parcial a lide (art. 356, 

incisos I e II, do Código de Processo Civil), uma vez que não há mais o 

requisito temporal para decretar o divórcio, restando necessário apenas 

demonstrar a condição de casada, o que foi comprovada pela autora 

(certidão de casamento – fls. 24).

 Assim, com a a promulgação Emenda nº 66/10, nada poderá obstar a 

qualquer dos cônjuges requerer o divórcio, nem mesmo a discordância do 

outro, uma vez que se trata de direito potestativo, que pode ser exercido 

pela simples declaração de vontade do seu titular, o que autoriza o 

julgamento, de plano, motivo pelo qual não há necessidade sequer de 

proceder à citação do requerido referente ao divórcio.

 Quanto ao nome da requerida, embora a petição inicial seja enfática no 

sentido de que ela voltará a usar o nome de solteira, a questão não é bem 

assim, porque à luz do art. 1.571, § 2º, do Código Civil, é facultado ao 

cônjuge manter o nome de casado, sem exceções, haja vista, que o nome 

constitui direito personalíssimo (Código Civil, art. 11) ou da personalidade.

 Assim, o sobrenome do requerente, incorporado ao nome da requerida 

não pode ser retirado, senão pela própria vontade dela que, se assim 

desejar, poderá a qualquer tempo solicitar nestes mesmos autos.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, por meio do divórcio, 

desconstituir o casamento havido entre as partes JOSÉ ROBERTO 

TEODORO DA CRUZ em face de ANA RODRIGUES TEODORO DA CRUZ, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, referente 

apenas ao pedido de divórcio.

 Expeça-se o mandado de averbação ao 2º Serviço Notarial e Registral da 

Comarca de Várzea Grande/MT, acerca do divórcio decretado, 

consignando no local onde pede o trânsito em julgado, a expressão “tutela 

antecipada”. Expeça-se, também, carta de intimação à requerida – para o 

endereço declinado na inicial – com cópia da petição inicial e também desta 

sentença, para conhecimento, bem como para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da manutenção ou não do nome de casada.

No tocante ao pedido LIMINAR sobre a permanência do requerente na 

posse do imóvel juntamente com seus filhos e do veiculo, passo a decidir.

O requerente informou que a requerida abandonou o lar acerca de 30 

(trinta) dias e que já retirou seus pertences (fls. 06 ultimo parágrafo), que 

por diversas vezes disse não deseja retornar ao lar.

Dessa forma pleiteou a sua permanência juntamente com seus filhos no 

imóvel do casal (fl.07)

Analisando os autos das medidas protetivas Código 540598, verifico que 

houve o deferimento do afastamento do requerente do lar, e via de 

consequência, a recondução da requerida (vitima) para o respectivo lar 

conjugal.

Ocorre que no momento da intimação do requerente (agressor) do 

deferimentos das medidas protetivas, o Srº oficial de justiça certificou que 

não procedeu o afastamento da requerente do alr, na medida em que foi 

infomado que a requerente havia já mudado da residência, “in verbis”

Certifico que estive à Rua 10, Quadra 58, Casa 08, Bairro Jardim 

Marajoara, nesta cidade, aí sendo, procedi a INTIMAÇÃO do requerido 

JOSÉ ROBERTO TEODORO DA CRUZ, que após a leitura do mandado, bem 

ciente ficou, recebeu a contrafé que lhe ofereci, exarando seu ciente no 

verso do mandado.Certifico, ainda, que não foi possível proceder O 

Afastamento do requerido do lar, tendo em vista ser informada por ele que 

a requerente mudou há 30 dias para o Bairro 07 de Maio, aonde não soube 

informar o endereço completo. Eles residiam na casa ao lado nº 07, depois 

que a requerente mudou ele também mudou para o endereço ao lado nº 08 

na oficina aonde exerce sua atividade labora e reside com seus filhos. O 

referido é verdade e dou fé. Oficial de Justiça Arlene íris da Costa.
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Entretanto, a autoridade policial informou ao juízo em 13/07/2018, nos 

autos Código 540598 – Medida Protetiva, que a vítima, ora requerida,

Oficio nº 1288/2018/DEDMCI – VG.

Ao Excelentissimo Senhor

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CESAR

Juiz de Direito

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da 

Comarca de Várzea Grande

Assunto: CÓDIGO 540598

Meritíssimo Juiz,

Informo que compareceu nesta Delegacia de Policia a vítima ANA 

RODRIGUES TEODORO DA CRUZ, narrando que o suspeito JOSÉ 

ROBERTO TEODORO DA CRUZ não foi afastado do lar, conforme 

determinado por Vossa Excelência, desta forma, restou frustada sua 

recondução ao domicilio localizado na Rua 10, quadra 58, casa 08, Bairro 

Jardim Marajoara, nesta Cidade.

Vale mencionar, que a vítima somente saiu do imóvel precitado para 

preservar sua integridade física e pscicológica, inclusive solicitou apoio 

policial para retirada de pertences em 05.06.2018.

Pelo exposto, a vitima requer que seja cumprida a decisão judicial, que 

determina o afastamento do agressor e sua recondução ao lar.

Atenciosamente,

ANA PAULA DE FARIA CAMPOS

Delegado (a) de Policia.

Diante da informação pela autoridade policial, foi determinado por este 

juizo o cumprimento integral das medidas protetivas Código 540598, em 

apenso, com a recondução da vitima (requerida) ao lar conjugal.

Ocorre que o mandado expedido nos autos da medida protetiva para o 

cumprimento da ordem judicial, não foi devolvido pelo Srº Oficial de 

Justiça.

Assim, a decisão do afastamento do agressor com a consequente 

recondução da vitima do lar, encontra-se em vigor.

 Dessa forma, antes de proferir decisão do pedido formulado pelo autor, é 

prudente que haja resposta do Srº Oficial de justiça quanto a decisão 

proferida nos autos Código 540598, em apenso.

Assim, determino a intimação do Srº Oficial de justiça que retirou o 

mandado de intimação nº 499239 (autos em apenso) para que proceda a 

devolução do mandado devidamente cumprido no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de instauração de procedimento administrativo.

Com a informação, venham os autos concluso para decidir acerca do 

pedido dos autos.

Sem prejuizo, cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer a 

audiência de conciliação, a ser designada pela Secretaria, em 

conformidade com a pauta da conciliadora desta Vara Especializada, 

devendo a Sra. Gestor Judiciária cumprir nos termos do art. 695, 

parágrafo 1º , do NCPC.

 A citação será feita na pessoa do réu e deverá ocorrer com 

antecedência de 15 (quinze) dias da data designada para a audiência (art. 

695, parágrafos 2? e 3º, do NCPC).

Não havendo conciliação, fica desde já ciente o réu de que o prazo para 

apresentar defesa é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial começará a fluir 

a partir da data da referida audiência (art. 335, inciso I, do NCPC).

 Na audiência as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos, nos termos do art. 695, parágrafo 4º, do NCPC.

 Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório a dignidade da justica, sendo cabível aplicação 

de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, parágrafo 8º, do NCPC).

 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 15 

(quinze) dias.

 Expeça-se, também, carta de intimação a requerida com cópia da 

sentença, para conhecimento.

Nos termos do art. 356, §2º, do CPC, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença parcialmente de mérito proferida, relativo ao divórcio.

Intimem-se.

 Ciência ao MPE.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 15 de outubro de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316538 Nr: 12911-07.2013.811.0002

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEIDE DIANA DA COSTA, Cpf: 

98803328149, Rg: 1350846-6, Filiação: Michele Luiza da Costa e Não 

Informado, data de nascimento: 12/05/1982, brasileiro(a), natural de 

Várzea Grande-MT. 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 10 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.

 Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de fls. 102 

na forma postulada.Para tanto, cite-se à genitora Leide Diana da Costa na 

Clínica Bem Vier (fls. 95 vº), esclarecendo-a que, caso não tenha 

possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento e 

de sua família, poderá requerer, em Secretaria, lhes seja nomeado dativos, 

nos termos do artigo 159 do ECA.Decorrido o prazo da citação editalícia 

sem resposta ou não havendo apresentação de contestação, o que 

deverá ser certificado, desde já nomeio curadora especial à genitora a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada de seu munus, bem como 

para apresentar resposta no prazo legal.Com a juntada da contestação, 

retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Várzea Grande, 06 de setembro de 2018.Carlos José Rondon 

LuzJuiz 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, Sâmia Caroline dos 

Santos Silva, digitei.

Várzea Grande, 10 de outubro de 2018

Lúcia Regina Melim Saiva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 554854 Nr: 17367-24.2018.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDPR, ECP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Em primeiro lugar, processe-se o feito em segredo de justiça 

(artigo 189, inciso II, do novo CPC), com as cautelas e anotações de 

praxe.Em segundo lugar, considerando que a adolescente atualmente está 

residindo com sua tia Sra. Keile Correia Picolomini (fls. 05 vº), intime-se o 

Autor para, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 321 do CPC), emendar a 

petição inicial para o fim de inserir a Sra. Keile no polo passivo da presente 

ação.Em terceiro lugar, após atendida a solicitação acima, não obstante a 

manifestação contrária do autor, remetam-se os autos para a Central de 

Conciliação desta Comarca a fim de que seja designada audiência de 

conciliação/mediação, em atendimento ao disposto no artigo 334, caput, do 

novo CPC , bem como à Ordem de Serviço nº 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução nº 125/2010 do CNJ.As partes requeridas deverão comparecer 

à audiência pessoalmente ou por meio de prepostos com poderes para 

negociar e transigir, bem como acompanhadas de seus advogados ou 

Defensores Públicos.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 § 8º do artigo 334 do novo 
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CPC.Não havendo comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não haja autocomposição, poderá as partes requeridas 

oferecerem contestação no prazo máximo de 10 (dez) dias.Decorrido o 

prazo de defesa, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

dê-se vista ao órgão do Ministério Público para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias. Por fim, antes de analisar o pedido liminar, proceda-se 

a realização de estudo psicossocial com a adolescente, sua tia e os 

genitores, pela equipe técnica deste Juízo, a fim de verificar a atual 

situação da adolescente, bem como se há necessidade de aplicação de 

alguma medida de proteção.Tudo cumprido ou havendo conciliação, 

retornem-me os autos conclusos.Ciência o órgão do Ministério 

Público.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.Várzea 

Grande, 10 de outubro de 2018.Carlos José Rondon LuzJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 554425 Nr: 17112-66.2018.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, DFOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DORY EDSON DE ALMEIDA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 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.

 Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 276229 Nr: 19651-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS, MFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15779/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA MILCA FERRAZ DE CAMPO A 

FORNECER, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, OS DADOS BANCÁRIOS 

PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 339967 Nr: 7938-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, ÍWDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG-PMDSDEDS, E-CEMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 intimação do advogado da parte interessada Help Vida Pronto Socorro 

Móvel de Cuiabá Ltda, Dr.Osmar Schneider, OAB/MT 2.152-B e Dr Fábio 

Schneider, OAB/MT 5.238, para esclarecer os fatos contidos às fls. 

481/482, oportunidade em que deverá, ainda, apresentar os laudos 

médicos relatando de forma detalhada o atendimento fornecido ao infante, 

o qual já foi determinado às fls. 461/461 vº, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, sob as penas constantes no artigo 249 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 339967 Nr: 7938-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, ÍWDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG-PMDSDEDS, E-CEMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro os requerimentos de fls. 480, haja vista que foi justificada a 

divergência do débito às fls. 468/468 vº.

Dessa forma, expeça-se o alvará no valor de R$ 52.298,98 (cinquenta e 

dois mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), 

transferindo-se para a conta corrente constante às fls. 468 vº, a fim de 

que a empresa Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda continue 

fornecendo o atendimento por meio de home care ao infante Italo 

Wanderlei da Cruz Silva.

Após, certifique-se Sra. Gestora o saldo remanescente na Conta Única do 

Poder Judiciário.

Em seguida, intime-se a empresa Help Vida Pronto Socorro Móvel de 

Cuiabá Ltda, por intermédio dos seus advogados, a esclarecer os fatos 

contidos às fls. 481/482, oportunidade em que deverá, ainda, apresentar 

os laudos médicos relatando de forma detalhada o atendimento fornecido 

ao infante, o qual já foi determinado às fls. 461/461 vº, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias, sob as penas constantes no artigo 249 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente .

Na sequência, cumpra-se a parte final da r. decisão de fls. 461/461 vº, ou 

seja, intime-se o executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que entender de direito e manifeste-se acerca do item “b” da 

cota ministerial de fls. 443/443 vº.

Tudo cumprido, dê-se vista ao Ministério Público para, querendo, requerer 

o que entender de direito em igual prazo.

Após, retornem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 203524 Nr: 961-88.2015.811.0112

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA, BRUNA 

LORAYNE ALMEIDA HAENISCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIANE LAURA CORREA DE 

ALMEIDA - OAB:

 Intimar a Dra. TASSIANE LAURA CÔRREA DE ALMEIDA, OAB/MT 17.389, 

na qualidade de advogado do acusado Claudio Peixoto da Silva, nos autos, 

código 203524, para participar da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 22 de novembro de 2018, as 14:30 horas, na sede 

do Juizado Especial Criminal Unificado de Várzea Grande/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 212200 Nr: 1840-90.2018.811.0112

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PEIXOTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIANE LAURA CORREA DE 
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ALMEIDA - OAB:

 Intimar a Dra. TASSIANE LAURA CÔRREA DE ALMEIDA, OAB/MT 17.389, 

na qualidade de advogado do acusado Claudio Peixoto da Silva, nos autos, 

código 212200, para participar da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 22 de novembro de 2018, as 14:30 horas, na sede 

do Juizado Especial Criminal Unificado de Várzea Grande/MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008234-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA (ADVOGADO(A))

SAMIR WIECZOREK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS PROCESSO n. 1008234-72.2017.8.11.0002 Valor 

da causa: $127,278.18 ESPÉCIE: [BANCÁRIOS, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: SAMIR WIECZOREK Endereço: RUA NAPOLEÃO JOSÉ DA 

COSTA, 314, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-090 POLO PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2.041/2.235, - 

DE 953 AO FIM - LADO ÍMPAR, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04543-011 Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., 000, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da parte autora para que no prazo de 15(quinze) dias 

Impugnar a Contestação de ID 15867704. VÁRZEA GRANDE, 11 de 

outubro de 2018. ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

RAUL DE OLIVEIRA BATERIAS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO 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 (05) cinco 

dias. VÁRZEA GRANDE, 11 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008531-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.R. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

DIONATAN RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO 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 (05) cinco 

dias. VÁRZEA GRANDE, 11 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002777-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO OTTO DIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

DANIELE DE JESUS SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

DIEGO O. DIAS RODRIGUES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO 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 (05) cinco 

dias. VÁRZEA GRANDE, 11 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 208814 Nr: 4647-74.2008.811.0002

 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: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTEC CONSUTORIA ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, SUE ELLEN 

BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ BARROS 
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CAMPOS - OAB:13259 MT, RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - 

OAB:12913

 Vistos.

1. Ciente da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça no Agravo 

de Instrumento que aportou ao processo em fls. 617/622.

2. Pois bem. Considerando a reforma da decisão agravada e o bloqueio 

parcial das astreintes, concedo ao requerido ora exequente o prazo de 5 

dias se manifeste, pugnando pelo que entender necessário.

3. Após, conclusos.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437195 Nr: 5261-98.2016.811.0002

 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: CICERO FAGUNDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 64. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, apenas para permitir a cobrança da comissão de permanência em 

substituição a taxa de juros moratórios e multa contratual.Considerando a 

sucumbência mínima do requerido, condeno a autora 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.65. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa 

na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.66. Caso 

tenha sido consignado algum valor nos autos, autorizo a expedição de 

alvará judicial em prol da instituição financeira.67. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327271 Nr: 23598-43.2013.811.0002

 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: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCANGELO FELIX DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA TOLEDO 

ARAÚJO - OAB:MT- 22.012

 Vistos.

1. Ciente da manifestação do requerido em fls. 76/79, todavia, em 

pesquisa ao sistema Renajud, que segue anexo, verifico não constar 

qualquer restrição judicial sob o gravame do veículo.

2. Desta feita, não há qualquer providência a ser tomada por este Juizo, 

assim, determino a remessa do processo ao arquivo.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 222531 Nr: 2810-47.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKSON SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MORADA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILTON ROVERI - OAB:62397

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), MAURO BASTIAN FAGUNDES 

nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os 

presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273336 Nr: 15882-33.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9.405, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598/O

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida, para manifestar-se nos autos acerca 

do desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 234497 Nr: 14498-06.2009.811.0002

 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: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPB TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Ciro Gonçalves 

Prates - OAB:5745

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida, para manifestar-se nos autos acerca 

do desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 400811 Nr: 11761-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA FERRIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), Marcos Antonio a. Ribeirono 

termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os presentes 

autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de Busca e 

Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 515769 Nr: 22073-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA FERREIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os 

presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 324630 Nr: 21023-62.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: L DE SENA EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:OAB/MT13.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que em 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos autos 

retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 417399 Nr: 20682-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARME REPRESENTAÇÃO COMERCIAIS 

LTDA ME , CELSO BATISTA PEREIRA, CANDIDA KIRCHHEIM

 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.: 407031 Nr: 15144-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA FIGUEIRA LTDA, MIRNA DE CLEIDE 

MORENO RODRIGUES, HELVÉCIO EZEQUIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de 

Autos para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório 

os presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407032 Nr: 15145-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA FIGUEIRA LTDA, MIRNA DE CLEIDE 

MORENO RODRIGUES, HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES, LAURIANE 

RODRIGUES ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), nos termos do item 2.10.1, Seção 

10 da CNGC - Cobrança de Autos para no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, DEVOLVER em cartório os presentes autos, que encontram-se com 

carga vencida, sob pena de Busca e Apreensão e Aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 87241 Nr: 9066-45.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.G. VIEIRA DO CARMO - ME, MÁRCIO GLEICE 

VIEIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LEAL SZCZEPANSKI 

JÚNIOR - OAB:10809-AMT, Luciano Portel Martins - OAB:7497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os 

presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 112827 Nr: 8477-82.2007.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS E MECÂNICA VM LTDA, ALBINO 

VASCONCELOS DE MENDONÇA, EDENIL ROQUE DE FIGUEIREDO 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308-A

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os 

presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 219709 Nr: 15191-24.2008.811.0002

 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: VERA LUCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de 

Autos para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório 

os presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 59536 Nr: 5241-64.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os 

presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322380 Nr: 18808-16.2013.811.0002

 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: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), ISABELLY FORTUNATO nos 
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termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os presentes 

autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de Busca e 

Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329092 Nr: 25417-15.2013.811.0002

 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): ROBERIO CESAR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero as intimações efetuadas nas Certidões de fls. 69 e fls. 75, pois o 

depósito da diligência no bairro Centro em Várzea Grande colacionado nos 

autos pelo autor em fls. 73/74 e fls. 80/81 está em desconformidade com o 

endereço requerido na petição do autor em fls. 60 para expedição de 

mandado no bairro Residencial Coxipó em Várzea Grande.

Dessa maneira, intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a 

diligência do Oficial de Justiça corretamente no bairro Residencial Coxipó 

em Várzea Grande, na conta única eletrônica do Tribunal de Justiça deste 

Estado no www.tjmt.jus.br, link emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332309 Nr: 1043-95.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOSE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OABMT5222

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de 

Autos para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório 

os presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373035 Nr: 21593-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSE DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:266539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), EDUARDO HENRIQUE BARROS 

nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os 

presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 25412 Nr: 4246-56.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAVÁ COMÉRCIO DE OBJETOS 

RELIGIOSOS LTDA-ME, AMARILDO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, ROSANE 

CREMA SOUSA, ROSE CLÉA CREMA MONDINI, CARLOS AUGUSTO 

MARTIN MONDINI, JOÃO BATISTA VIEIRA, ELIEZER FRANCISCO NETO, 

ADELINO SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R.GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR PEDRO SCALCO - 

OAB:5963

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), THIAGO COELHO DA CUNHA nos 

termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os presentes 

autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de Busca e 

Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 432064 Nr: 2179-59.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308815 Nr: 4800-34.2013.811.0002

 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: CLAUDEIR MORONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVEST. 

RENAULT DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO S. REBOUÇAS - 

OAB:15088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIA DE 

OLIVEIRA LIMA GOMES, para devolução dos autos nº 

4800-34.2013.811.0002, Protocolo 308815, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 265861 Nr: 6025-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o teor do oficio que aportou ao processo em fls. 

40/41-verso, a fim de que seja regularizada a situação exposta, procedo 

as seguintes determinações.

2. Expeça-se mandado de intimação, às expensas do Juízo, para que o 

requerido LUIZ PEREIRA DE AMORIM, no prazo de 5 dias, venha exercer 

seu direito de restituição do bem objeto da ação, vez que, com a extinção 

sem julgamento do mérito, o processo retorna ao 'status quo ante'.

3. Oficie-se o Presidente CRPDB da presente decisão.

4. Aguarde-se o cumprimento das determinações supra, oportunidade que 

se fará conclusos.

5. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 258668 Nr: 18233-13.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MS 16.139-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 260923 Nr: 593-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304884 Nr: 506-36.2013.811.0002

 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): WASHINGTON MAYER SILVA DE ARRUDA 

COMÉRCIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319485 Nr: 15859-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLAVIO CAVALCANTE 

RODRIGUES, DIRCE CAVALCANTE RODRIGUES, ORLANDO RODRIGUES 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-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 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320481 Nr: 16882-97.2013.811.0002

 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: CATARINA BENEDITA DE OLIVEIRA FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305844 Nr: 1572-51.2013.811.0002

 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 LUZIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DAYCOVAL, 

BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA 

- OAB:17306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386-SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:SP/244223

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337073 Nr: 5437-48.2014.811.0002

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAÃO CESAR MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MS 16.139-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 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303930 Nr: 24886-60.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES & SANTOS LTDA - ME, AEKO 

IRACEMA TOGOE FERNANDES, WANESSA PRISCILA MORAIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA MOURA DA ROSA 

LYVIO - OAB:, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB: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 das 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 390236 Nr: 5484-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA MARLA ALIMENTOS LTDA 

EPP, ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, 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 autora para manifestar-se nos autos acerca das 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 369225 Nr: 18855-53.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADM. CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ALVES FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528

 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 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 265039 Nr: 4811-34.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA ALIMENTOS LTDA, ROSSANA 

PATRÍCIA TAVARES GOMES, LUCINEIDE MORETTI TEIXEIRA

 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 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 257541 Nr: 15486-90.2010.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON CESAR FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Damas Filho - 

OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 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.: 298953 Nr: 19526-47.2012.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI GIOVANI CANDIDO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961/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 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447586 Nr: 10725-06.2016.811.0002

 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 J SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294123 Nr: 14196-69.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA MURARO, TADASHI MAEDA

 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 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281454 Nr: 169-81.2012.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOBO DISTRIBUIDORA DE MATERAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, JOAQUIM GUEDES LOBO, ELAINE TEREZINHA DE 

SOUZA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 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.: 280917 Nr: 24847-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ELEUSA 

GONÇALVES DOS SANTOS, ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte Requerente, para que em 05 (cinco) dias 

apresente aos autos, o Calculo atualizado do débito (expedido há menos 

de 90 dias)inclusive com a verba honoraria, se fixada, e o valor das 

custas nesse juizo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005531-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANTUIR CAMARGO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005531-37.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: VANTUIR CAMARGO 

DOS SANTOS Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Por derradeiro, constato que o instrumento 

procuratório juntado aos autos, encontra-se vencido, conforme prazo de 

validade descrito no mesmo, entretanto, por se tratar de vício sanável, 

concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor regularize a 

representação processual, sob pena de extinção (art. 76, I, do Código de 

Processo Civil). 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004487-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO EDSON DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004487-80.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

EXECUTADO: RODRIGO EDSON DO CARMO Vistos. 1. Cite-se a parte 

devedora via correio (CPC, art. 246, I), para pagar o débito em 3 (três) 

dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados o devedor, deverão 

ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne na carta de citação que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é 

de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do aviso de 

recebimento da carta de citação, independentemente de penhora (CPC, 

arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. 

Intime-se. 9. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004373-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BRASILINO MENDES (REQUERENTE)

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO SAFRA (REQUERIDO)

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

BANCO PANAMERICANO (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004373-78.2017.8.11.0002; REQUERENTE: SERGIO BRASILINO MENDES 

REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO PANAMERICANO, BANCO 

BONSUCESSO, BANCO DO BRASIL, BANCO SAFRA Vistos. 1. 

Compulsando os autos, denoto a irregularidade na representação 

processual da parte autora, tendo em vista que não fora coligido aos 

autos o instrumento de procuração ou substabelecimento em nome da 

causídica peticionante - Dra. Isabelly Furtunato. 2. De acordo com o art. 76 

do Código de Processo Civil, deverá ser concedido prazo para a 

regularização processual, sob pena de extinção, conforme vejamos: “Art. 

76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, 

caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, 

se a providência couber ao autor;” 3. Desta feita, suspendo o curso do 

processo e determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, regularize a representação processual, sob pena de 

extinção. 4. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. 5. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001796-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DA COSTA (REQUERIDO)

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001796-93.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

OSMAR DA COSTA Vistos. 1. Intime-se a devedora (requerido), através 

de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa 

do próprio devedor, para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo 

de quinze dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

previstas no art. 523 do CPC. 2. Advirta o devedor de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação 

(Art. 525). 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, 
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retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação. 4. No mais, determino para 

que a senhora Gestora expeça oficio ao FUNAJURIS para que proceda a 

transferência/vinculação dos valores depositados (R$ 15.879,48) 

referente a este processo para a efetiva devolução ao requerido, nos 

termos da sentença exarada em ID. 14546692. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001492-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARGARETH SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001492-31.2017.8.11.0002; AUTOR(A): MARGARETH SILVA RÉU: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 1. Trata-se de ação de Restituição de 

Taxas e Tarifas c/c Repetição do Indébito (Revisão Contratual) proposta 

por Margareth Silva em face do Banco Itaucard S.A., partes qualificadas 

nos autos. 2. Em análise ao feito, constato que dentre os pedidos da 

autora, encontram-se o de que sejam declaradas algumas taxas e tarifas 

abusivas. 3. Pois bem, consigno que os processos que discutem sobre as 

taxas dispostas na exordial encontram-se suspensos por força da 

Decisão Monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 

02/09/2016, no REsp 1578526/SP, a qual determinou a suspensão em todo 

o território nacional, de todos os processos que versam sobre a validade 

da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou qualquer outro 

serviço de terceiros em financiamentos bancários. 4. Desta feita, o 

sobrestamento do presente feito é à medida que se impõe. 5. Tal medida 

se justifica pela pendência de discussão da questão na Corte Superior 

(STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste juízo acerca do 

tema. 6. Assim, determino a suspensão do feito, até o julgamento do REsp 

1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000538-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON CORREIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000538-82.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELTON CORREIA DE ALMEIDA Vistos. 

1. Indefiro o pedido de averbação da restrição judicial no prontuário do 

veículo indicado nos autos, através do sistema RENAJUD, visto que o 

veículo encontra-se em nome de terceiro, conforme se verifica em extrato 

anexo. 2. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema 

INFOJUD que se mostra mais célere no ato de realizar as consultas. 3. 

Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009524-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES SILVA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009524-25.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: JOAO ALVES SILVA NETO Vistos. 1. Cuida-se de ação 

Monitória, promovida pelo credor em desfavor do executado, pretendendo 

receber a quantia informada na inicial. 2. Contudo, da análise dos autos, 

verifico que fora cadastrado no polo ativo da ação o Banco Bradesco 

Cartões S.A (CNPJ 59.438.325/0001-01), contudo, a parte credora 

informada na inicial e documentos que acompanham a mesma, 

encontram-se em nome do Banco Bradesco S.A (CNPJ 

60.746.948/0001-12), de modo, que não ficou claro a quem pertence a 

titularidade do crédito. 3. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça a quem de fato 

pertence a titularidade do crédito, sob pena de indeferimento da inicial 

(CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005073-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR HENRIQUE DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005073-88.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: VALMIR HENRIQUE DO AMARAL Vistos. .. 1. 

Em análise aos autos, verifico que as partes entabularam acordo 

conforme petição de ID. 4371326, no entanto, pendente de homologação. 

2. Posteriormente, o autor veio ao feito informar que o requerido 

descumpriu com o pacto, pugnando pela alteração do valor da causa, 

tendo em vista que a parte requerida amortizou parte da dívida e o regular 

prosseguimento do feito. 3. Pois bem, considerando a informação trazida 

pelo autor, proceda-se a Secretaria, a RETIFICAÇÃO do valor da causa 

para R$ 15.138,14 (quinze mil, cento e trinta e oito reais e quatorze 

centavos). 4. Realizada a providências supra, expeça-se o mandado de 

busca e apreensão. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009082-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009082-25.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: LUIZ ROBERTO DA SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos autos, verifico que o 

autor não colacionou o Contrato Social, no intuito de demonstrar a 

titularidade do crédito em relação ao requerido. 3. Verifico ainda, que 

dentre a documentação necessária não consta os comprovantes do 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, requisitos 

necessários para análise do pedido. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga ao feito os 

comprovantes de pagamento das custas processuais e taxas judiciarias e 
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sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001472-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO FRANCISCO (AUTOR(A))

MAYCON RODRIGO KELM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001472-40.2017.8.11.0002; AUTOR(A): DIVALDO FRANCISCO RÉU: 

BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Tendo em vista a petição de id 15820253, 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o autor se manifeste, tendo 

em vista o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, requerendo o 

que entender de direito. 2. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para 

deliberações pertinentes. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001029-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL DE OLIVEIRA BATERIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001029-55.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAUL DE OLIVEIRA BATERIAS - ME 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 4. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

6. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Por derradeiro, constato que não consta 

dentre a documentação acostada, o Contrato Social, no intuito de 

demonstrar a titularidade do crédito em relação ao requerido, entretanto, 

por se tratar de vício sanável, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que 

o autor regularize a questão apontada. 13. Expeça-se o necessário. 14. 

Intime-se. 15. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007397-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA - ME (RÉU)

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007397-80.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA - ME, 

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA Vistos. .. 1. Cuida-se de ação Monitória, 

promovida pelo autor, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 

2. Da análise dos documentos que acompanham a inicial, verifico que o 

autor incluiu a empresa no polo passivo da demanda, todavia, denoto que 

o documento apresentado pelo autor não possui a assinatura da referida 

empresa, deste modo, salvo melhor juízo, a empresa não possui 

legitimidade para estar presente no polo passivo do feito. 3. Desta 

maneira, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias, para que sane a 

irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

Art. 321, parágrafo único, CPC. 4. Intime-se. 5. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007420-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEYRE HELLEN PONTES DA SILVA (RÉU)

N. P. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - ME (RÉU)

NEREIDE PONTES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007420-26.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: N. 

P. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - ME, NEREIDE PONTES 

DA SILVA, MEYRE HELLEN PONTES DA SILVA Vistos. .. 1. Cuida-se de 

ação Monitória, promovida pelo autor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Da análise dos documentos que acompanham a 

inicial, verifico que o autor incluiu a empresa no polo passivo da demanda, 

todavia, denoto que o documento apresentado pelo autor não possui a 

assinatura da referida empresa, deste modo, salvo melhor juízo, a 

empresa não possui legitimidade para estar presente no polo passivo do 

feito. 3. Desta maneira, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias, 

para que sane a irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme Art. 321, parágrafo único, CPC. 4. Intime-se. 5. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007470-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR INES TOMBINI VELOZO (RÉU)

AGNEL BUENO VELOZO (RÉU)

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007470-52.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME, CLAIR INES TOMBINI VELOZO, 

AGNEL BUENO VELOZO Vistos. .. 1. Cuida-se de ação Monitória, 

promovida pelo autor, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 

2. Da análise dos documentos que acompanham a inicial, verifico que o 

autor incluiu a empresa no polo passivo da demanda, todavia, denoto que 

o documento apresentado pelo autor não possui a assinatura da referida 

empresa, deste modo, salvo melhor juízo, a empresa não possui 

legitimidade para estar presente no polo passivo do feito. 3. Desta 

maneira, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que sane a 

irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

Art. 321, parágrafo único, CPC. 4. Intime-se. 5. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005094-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRDES SEBASTIANA DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005094-64.2016.8.11.0002; AUTOR(A): JAIRDES SEBASTIANA DA 

SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Compulsando os autos, 

verifico que os documentos juntados no id 6714773 - páginas 23/28 e 

31/38 estão ilegíveis, de modo que prejudica a análise das provas. 2. 

Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o 

requerido apresente os documentos acima indicados, sob pena de serem 

desconsiderados. 3. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para 

deliberações pertinentes. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007548-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI DO NASCIMENTO (RÉU)

KJR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007548-46.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

KJR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, JURACI DO NASCIMENTO 

Vistos. .. 1. Cuida-se de ação Monitória, promovida pelo autor, 

pretendendo receber a quantia informada na inicial. 2. Da análise dos 

documentos que acompanham a inicial, verifico que o autor incluiu a 

empresa no polo passivo da demanda, todavia, denoto que o documento 

apresentado pelo autor não possui a assinatura da referida empresa, 

deste modo, salvo melhor juízo, a empresa não possui legitimidade para 

estar presente no polo passivo do feito. 3. Desta maneira, concedo ao 

autor o prazo de 15 (quinze) dias para que sane a irregularidade 

apontada, sob pena de indeferimento da inicial, conforme Art. 321, 

parágrafo único, CPC. 4. Intime-se. 5. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000544-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILSON LUCAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARLON SILVA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000544-89.2017.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARLON SILVA GOMES Vistos. 1. Considerando que a Decisão 

Monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no 

REsp 1578526/SP, determinou a suspensão em todo o território nacional, 

dos processos que versam sobre a validade da cobrança por registro de 

contrato, avaliação de bem ou qualquer outro serviço de terceiros em 

financiamentos bancários, o sobrestamento do presente feito é a medida 

que se impõe. 2. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da 

questão na Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer 

decisão deste juízo acerca do tema. 3. Assim, tendo em vista que a 

contestação possui pedido revisional e, no contrato, encontram-se as 

taxas supracitadas, determino a suspensão do feito, até o julgamento do 

REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005304-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

RAFAEL JACKSON DE CAMPOS BOTELHO ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005304-81.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAFAEL JACKSON DE CAMPOS 

BOTELHO ARRUDA Vistos. 1. Considerando que a Decisão Monocrática 

proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 

1578526/SP, determinou a suspensão em todo o território nacional, dos 

processos que versam sobre a validade da cobrança por registro de 

contrato, avaliação de bem ou qualquer outro serviço de terceiros em 

financiamentos bancários, o sobrestamento do presente feito é a medida 

que se impõe. 2. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da 

questão na Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer 

decisão deste juízo acerca do tema. 3. Assim, tendo em vista que a 

contestação possui pedido revisional e, no contrato, encontram-se as 

taxas supracitadas, determino a suspensão do feito, até o julgamento do 

REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007617-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A FERREIRA MEIRA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007617-78.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: A 

FERREIRA MEIRA EIRELI - ME Vistos. .. 1. Cuida-se de ação Monitória, 

promovida pelo autor, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 

2. Da análise dos documentos que acompanham a inicial, verifico que o 

autor ingressou com a ação em desfavor da empresa, todavia, denoto que 

o documento apresentado pelo autor não possui a assinatura da referida 

empresa, deste modo, salvo melhor juízo, a empresa não possui 

legitimidade para estar presente no polo passivo do feito. 3. Desta 

maneira, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias, para que sane a 

irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

Art. 321, parágrafo único, CPC. 4. Intime-se. 5. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007658-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASA BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007658-45.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ASA BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

Vistos. .. 1. Cuida-se de ação Monitória, promovida pelo autor, 

pretendendo receber a quantia informada na inicial. 2. Da análise dos 

documentos que acompanham a inicial, verifico que o autor ingressou com 

a ação em desfavor da empresa, todavia, denoto que o documento 

apresentado pelo autor não possui a assinatura da referida empresa, 

deste modo, salvo melhor juízo, a empresa não possui legitimidade para 

estar presente no polo passivo do feito. 3. Desta maneira, concedo ao 

autor o prazo de 15 (quinze) dias para que sane a irregularidade 

apontada, sob pena de indeferimento da inicial, conforme Art. 321, 

parágrafo único, CPC. 4. Intime-se. 5. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009160-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SUENI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009160-19.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: MARIA SUENI DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Analisando os autos, verifico que 

dentre a documentação necessária o contrato de financiamento firmado 

entre as partes encontra-se incompleto, o que inviabiliza a análise do pleito 

liminar. 3. Verifico ainda, que não foram juntadas guias e comprovante de 

pagamento da custas processuais e taxas judiciárias, requisitos 

necessários para análise da inicial. 4. Assim, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o contrato de 

financiamento, na sua integralidade, bem como recolha as custas 

processuais e taxas judiciárias na forma do art. 319, VI, do CPC, sob pena 

de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e indeferimento da 

inicial ( art. 321, parágrafo único do CPC). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. , 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008956-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER MARQUES FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008956-09.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JENNIFER MARQUES FERNANDES 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. , (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002484-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FAGUNDES DE SOUZA (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002484-89.2017.8.11.0002; AUTOR(A): ZILMA FAGUNDES DE SOUZA 

RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. Determino para 

que a Secretaria deste Juízo certifique o prazo da contestação. 2. Após, 

conclusos para sentença. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001387-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

COTTON COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001387-54.2017.8.11.0002; AUTOR(A): COTTON COMERCIO DE 

VESTUARIO EIRELI - ME RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Determino 

para que a Secretaria deste Juízo certifique o prazo da contestação. 2. 

Após, conclusos para sentença. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1006451-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER REZENDE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006451-11.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: EDER REZENDE CAMARGO Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Analisando os autos, 

verifico que o devedor reside na comarca de Barra do Garças/MT, 

conforme consta no contrato e documentos anexados aos autos. 3. 

Assim, em respeito ao Princípio do Juiz Natural, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor daquele juízo, para onde estes autos deverão ser 

encaminhados, após as baixas de estilo. 4. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007677-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA GONCALVES (RÉU)

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007677-51.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME, EVA GONCALVES Vistos. .. 1. 

Cuida-se de ação Monitória, promovida pelo autor, pretendendo receber a 

quantia informada na inicial. 2. Da análise dos documentos que 

acompanham a inicial, verifico que o autor incluiu a empresa no polo 

passivo da demanda, todavia, denoto que o documento apresentado pelo 

autor não possui a assinatura da referida empresa, deste modo, salvo 

melhor juízo, a empresa não possui legitimidade para estar presente no 

polo passivo do feito. 3. Desta maneira, concedo ao autor o prazo de 15 

(quinze) dias para que sane a irregularidade apontada, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme Art. 321, parágrafo único, CPC. 4. 

Intime-se. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007715-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ED FERNANDO BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007715-63.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: ED 

FERNANDO BARROS Vistos. .. 1. Expeça-se mandado para pagamento do 

valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, do Código de 

Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no importe de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando 

que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas processuais 

(CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré 

oferecer embargos à ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000773-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REWERSON PATRICK DA SILVA LOUZADA (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000773-49.2017.8.11.0002 AUTOR(A): REWERSON PATRICK DA SILVA 

LOUZADA RÉU: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Obrigação de Fazer proposta por REWERSON PATRICK DA SILVA 

LOUZADA, em face de BANCO ITAÚ S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Aduz o requerente que é correntista da instituição financeira 

requerida, tendo a titularidade da conta nº. 6548, agência 7692, que teria 

recebido um depósito em sua conta no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e 

cinco mil reais), todavia, afirma que teve sua conta bloqueada 

unilateralmente pela instituição financeira, sob o argumento que estava 

inativa e, portanto, não haveria interesse do banco em mantê-lo como 

cliente. 3 Assevera que o dinheiro se encontra bloqueado na supracitada 

conta e que a instituição financeira negou-se em liberar o valor, ao 

argumento de “medida de segurança”. 4. Em decisão de ID. 4854900 fora 

indeferida a liminar, determinada a citação da parte requerida. 5. Em ID. 

5529689 o autor informou a interposição de Agravo de Instrumento. 

Liminar do Agravo concedida parcialmente a liminar conforme aportou ao 

processo em ID. 5793733. 6. Realizada audiência de conciliação ID. 

6132318, esta se restou infrutífera. 7. O requerido apresentou sua 

contestação em ID. 6840621, asseverando a ilegitimidade passiva, a 

regularidade do bloqueio, dever de segurança e inexistência de falha na 

prestação de serviços, extensão do dando concreto. 8. Aportou em ID. 

8180730 o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. 9. O autor 

impugnou a contestação apresentada, conforme se vê em ID. 9274008. 

10. Vieram-me conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. 11. Trata-se 

de ação de Obrigação de Fazer proposta por REWERSON PATRICK DA 

SILVA LOUZADA, em face de BANCO ITAÚ S/A, visando a liberação do 

valor bloqueado pela instituição financeira na sua conta corrente. 12. Pois 

bem. Analisando os documentos do processo, verifico que o bloqueio dos 

valores na conta do autor se deu por ordem judicial do Juízo da 4ª Vara 

Cível da Comarca de Ariquemes/RO. 13. Deste modo, tenho que o autor 

escolheu a via inadequada para postular pela liberação dos valores 

bloqueados indevidamente. Explico. 14. O autor deveria interpor Embargos 

de Terceiro por dependência ao processo que originou o bloqueio ou 

eventual recurso cabível, vez que a simples distribuição de ação 

obrigação de fazer nesta Comarca não possui força para desconstituir a 

decisão exarada no processo que originou o bloqueio. 15. Sobre o 

assunto: “REGISTRO PÚBLICO BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL 

DETERMINADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO - 

QUESTÃO QUE SOMENTE PODERÁ SER DIRIMIDA EM EMBARGOS DE 

TERCEIRO, COM A CITAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00083099420108260281 SP 

0008309-94.2010.8.26.0281, Relator: Elliot Akel, Data de Julgamento: 

28/01/2014, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/01/2014)” 16. Diante do exposto, por considerar que esta é a via 

inadequada para a restituição dos valores bloqueados, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil. 17. Sem custas ou honorários vez 

que o autor é beneficiário da Justiça Gratuita. 17. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 18. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004275-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR PAREJA CANEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004275-59.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CESAR PAREJA CANEDO Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO J SAFRA S.A, em desfavor de 

CESAR PAREJA CANEDO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Em petição de Id. 14981125, o autor veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. 8. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005244-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA (ADVOGADO(A))

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

FABIANO COIMBRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005244-45.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: EDMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA Vistos. 1. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO DO BRASIL S.A, em 

desfavor de EDMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 14984587, o autor veio aos 

autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial 

sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. 8. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005080-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHIAS CEBALHO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005080-12.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MATHIAS CEBALHO SOARES Vistos. 

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de MATHIAS CEBALHO 

SOARES, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 

15003778, o autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem 

custas. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. 

I. C. 8. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 

PORTARIA Nº. 507/2018-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 
NOVEMBRO/2018, na forma abaixo discriminada. 
 

05/nov 

Ademilton Batista Gomes  

06/nov 

Douglas Cardoso de Oilveira 
Antônio Marcelino de Almeida  Eliel Cecílio da Silva 
David Ruelis  Gicélia Pedra Capioto 
Otávio Gonçalves de Souza  Gilson Ernesto Carvalho Gomes 
Roosevelt Marcos Barros da Silva  Katia Cilene Silva Santos 
Thais Soares Coelho Lourenço  Zenilda Ferreira Santana Biava 

     

07/nov 

Anselmo Noronha de Oliveira  

08/nov 

Ernesto Yoiti Sakamoto 
Celson Célio de Amorim  Marcelo da Costa Marques Freire 
Edson Miguel da Silva Barbosa  Paulo César Teixeira 
Jorge Eduardo Leiria  Philipe de Paula da Silva Pinho 
Maisa Ribeiro de Assis  Roney Cezar Miranda de Carvalho 
Wilson Wagner Pereira C. de Souza  Vladimir da Mota Oliveira 

     

09/nov 

Adilson Cézar da Silva   

12/nov 

Dejanira Ovídia da Silva 
Fany Ribeiro de Aquino  Fabiano Ferreira da Silva 
Geraldo Araújo de Medeiros  Gézica Pereira Ramos de Oliveira 
Martha Ribeiro Ens Fernandes  João de Deus Nunes 
Ricardo Borges da Silva Campos  Júlio Oriovaldo Ferreira Lopes 
Rosilene Duarte Sigarini Mendonça  Miguel Carlos Tadeu Atala 

 

13/nov 

João Carlos Abib Moreira  

14/nov 

Ana Maura de Freitas 
Jorge Elias dos Santos  Guilherme Garcia Neto 
Juarez Campos Silva  Herdelice Cruz do Nascimento 
Leonardo Santana de Hollanda  Luziete Alves da Cunha Moraes 
Sebastião Rodrigues de Souza Junior  Naldo Luiz da Silva 
Wendel Lacerda de Oliveira  Saturnino Armando Ojeda 

 

19/nov 
Fabíola de Cassia Siquinelli  

21/nov 
Eder Gomes de Moura 

Jamil Aloide de Souza  Fátimo Nunes Siqueira 
Leôncio Francisco Miranda da Silva  Orivaldo Carvalhães de Oliveira 
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Louriley Reis dos Santos  Paulo Rodrigues Ferreira Filho 
Selma Dias Martins  Regis Lisboa Rodrigues 
Thiago Francisco de Campos  Rita Cássia Soares Pinto 

     

22/nov 

Benedito José de Magalhães  

23/nov 

Ana Paula de França Silva 
Erinaldo de Souza Miranda  Dinah Ribeiro Rodrigues 
Liciana A. Tadaieski Rodrigues  Geraldo Aparecido Nepomuceno 
Lourenço Nunes de Siqueira  José Wilson Gonçalves Tavares 
Nivaldo Franchini  Júlio Cézar Rodrigues dos Anjos 
Sônia Cristina de Souza Almeida  Silvana Pavarine de Sá Velasques 

     

26/nov 

Lucy Jesus dos Santos  

27/nov 

David Ruelis 
Manoela Vital Rodrigues  Douglas Cardoso de Oilveira 
Maurício Dellafina  Eliel Cecílio da Silva 
Olga de Oliveira  Gicélia Pedra Capioto 
Roosevelt Marcos Barros da Silva  Katia Cilene Silva Santos 
Selma Teixeira Matos de Souza  Zenilda Ferreira Santana Biava 

     

28/nov 

Celson Célio de Amorim  

29/nov 

Amilson Miguel da Silva 
Edson Miguel da Silva Barbosa  Anselmo Noronha de Oliveira 
Gilson Ernesto Carvalho Gomes  Diego Benedito Silva de Moraes 
Jorge Eduardo Leiria  Marcelo da Costa Marques Freire 
Maisa Ribeiro de Assis  Paulo César Teixeira 
Wilson Wagner Pereira C. de Souza  Philipe de Paula da Silva Pinho 

 

30/nov 

Andrea Cristina Carvalho dos Santos 
Cleomar Cristina Dalexandre 
Ernesto Yoiti Sakamoto 
Luis Carlos Monteiro dos Santos 
Márcia Kohlhase Roda 
Orlando Noronha da Luz 

 
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 deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 
visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 
notificando-os pelo e-mail funcional. 

 
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 
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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, 11 de outubro de 2018. 
 

(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 

 
 

Disponibilizado - 15/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10358 Caderno de Anexos - 4 de 4


	CADERNO ESPECIAL.pdf
	PORTARIA CUIABA.pdf
	ESTADO DE MATO GROSSO
	PODER JUDICIÁRIO
	COMARCA DE CUIABÁ
	PORTARIA Nº. 507/2018-GRHFC



		2018-10-15T09:28:19-0400
	ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO:1393




