
Poder Judiciário

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

     Matéria Judiciária - Plenário 01

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

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

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

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

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

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho
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Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

PROCESSO Nº:

397/80 – Código 278595 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE:

JOÃO RIBEIRO DE VASCONCELOS

ADVOGADO (A):

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB/MT 4.032

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido formulado por JOÃO RIBEIRO DE VASCONCELOS para 

baixa de caução cominada no imóvel.

Assim, para fins de análise do pedido deve o requerente demonstrar a 

legitimidade e/ou interesse para o pedido bem como acostar aos autos a 

certidão atualizada do imóvel em questão.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

PROCESSO Nº:

53155-21/2014 – CÓDIGO 937125

REQUERENTE (S):

ANA FRANCISCA CÉSAR

ADVOGADO (A):

DR. EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR (OAB/MT 22.662)

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado por ANA FRANCISCA CÉSAR para 

desarquivamento do Processo n. 53155-21.2014.811.0041 (CÓDIGO 

937125), estando o expediente devidamente instruído com a procuração e 

declaração de hipossuficiência a fim de embasar o pedido de gratuidade 

da taxa de desarquivamento.

Dessa forma, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita referente à taxa de 

desarquivamento, exclusivamente em relação a este pedido.

 Encaminhem-se o presente ao Setor de Arquivo do presente Foro para 

providências pertinentes quanto à redistribuição do feito à 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

PROCESSO Nº:

43691-41.2012.811.0041 – Código 789674

 REQUERENTE:

CLÁUDIO DE MATTOS SANTOS

ADVOGADO (A):

IVAN COSER - OAB/MT 5915-B

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido formulado por CLÁUDIO DE MATTOS SANTOS, 

terceiro interessado, para concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita referente a taxa de desarquivamento do processo em 

epígrafe, no qual figuram como partes Ana Carolina Ruvieri de Souza e 

José Carlo de Souza.

Considerando a ausência de demonstração da hipossuficiência do 

requerente, INDEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita para 

a taxa de desarquivamento do processo, devendo a parte promover o 

respectivo recolhimento.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 24 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1239243 Nr: 17865-37.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CAMELO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMIR FRANCISCO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE ROCHA 

FARIA - OAB:4198

 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$514,14(quinhentos e quatorze reais e quatorze centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104107 Nr: 16825-45.2002.811.0041

 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): EDUARDO LUIZ DA SILVA LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B, EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - OAB:16.543/MT, FABIO 

HENRIQUE PRADO DA CRUZ - OAB:21.130, JUCINEI DA SILVA NUNES - 

O A B : 1 1 . 7 9 9 / M T ,  K E S I A  J U L L I  S O U Z A  A R R U D A  - 

OAB:19800-0/OAB-MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT, 

VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12.546/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$159,15(cento e cinquenta e nove reais e quinze centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021416-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOCAMILLE VEICULOS LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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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, 24 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021492-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOCAR AUTOS EIRELI - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO PAULO FORTUNATO (TERCEIRO INTERESSADO)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

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, 24 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 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, BIMETAL 

INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENNER HERRMANN S.A., BANCO J. SAFRA 

S.A, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A-ELETRONORTE, 

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SEGURANÇA, 

BANCO BRADESCO S/A, VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A, ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ERICSSON 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - 

BANCO MULTIPLO, RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, ITAU UNIBANCO S.A, 

GONSALLES E COUTINHO LTDA, MOVIDA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS S/A, 

APTA VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDAQ, AÇOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CALCÁRIO TANGARÁ S/A-INDUSTRIA E 

COMÉRCIO, OI S/A, THARA LOCAÇÃO MUNCK LTDA ME, J. V. VOLPATO 

BASILIO-ME, APPARECIDA ENRICE CATARINO, SIKA S/A, SOLARIS 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/A, ASSALIM LOCAÇÃO DE GUINDASTE 

LTDA-EPP, SMARTI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME, 

COLUMBUS MCKINNON DO BRASIL LTDA, LUMA LOCAÇÕES DE 

EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA, ENGETOWER ENGENHARIA 

E CONSULTORIA LTDA, DURLI LOGÍSTICA LTDA, R.M . LOPES - ME, 

ALLCONS ENGENHARIA LTDA, CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS 

E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, MT COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, RAS LOCAÇAO DE GUINDASTES LTDA - ME, HIPER 

MERCADO GOTARDO LTDA, DISMOBRAS DIST DE MOVEIS E 

ELETRODOMEST S/A, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, SANY 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL LTDA, ALDO DE 

ALMEIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS - ME, SAO PEDRO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A, SUPERMIX CONCRETO S.A., LOC VALE LTDA ME, SÃO 

JOÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A., WEG TINTAS LTDA, TRANSCD TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, 

AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., EUROMÁQUINAS 

EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA., BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A, MUNDIAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA 

LTDA - EPP, VAGNESTON RODRIGUES ALVES, MAN LATIN AMERICA IND. 

E COM. DE VEÍCULOS LTDA, CALCÁRIO TANGARÁ - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., SGS DO BRASIL LTDA., J. F. FERRAMENTAS LTDA., 

TOPOCART - TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS 

LTDA, TRANSMINO TRANSPORTES LTDA., BRUGNARA ADVOGADOS, 

TRIBUTARE GESTÃO TRIBUTÁRIA EMPRESARIAL LTDA, KLOECKNER 

METALS BRASIL S/A, VENTURA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, 

SONOPAZ DREAM FACTORY COMERCIAL ATACADISTA LTDA, CAIADO 

PNEUS LTDA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, GERDAU 

AÇOS LONGOS S/A, LOCALIZA RENT A CAR S/A, WIDAL E 

MARCHIORETTO LTDA, TRANSPORTADORA FLECHA LTDA, OXIPIRA 

AUTOMAÇÃO METALÚRGICA LTDA (E OUTROS)., PLP PRODUTOS PARA 

LINHAS PREFORMADOS LTDA

 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: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150 A-MT, ADRIANA SERRANO CAVASSANI - 

OAB:196162, ADRIANO MEDEIROS DA SILVA BORGES - OAB:OAB/SP 

134.295, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT 13.241-A, 

ALEXANDRE THIOLLIER FILHO - OAB:40952, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, ALMINO AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B/MT, 

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO - OAB:14.851MT, AMARO 

CESAR CASTILHO - OAB:4.384-B, ANA LIVIA SILVA E ALVES - 

OAB:296991, ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:200.777/SP, 

ANDRÉ NORIO HIRATSUKA - OAB:231.205-SP, ANDREI BRAGA MENDES 

- OAB:21545, ANDREIA MESQUITA DA SILVA - OAB:15.209, ANTÔNIO 

DE MORAES DOURADO NETO - OAB:23.255/PE, ARTHUR EDMUNDO DE 

SOUZARIOS JÚNIOR - OAB:24350, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CAMIRA MORENO RODRIGUES - OAB:266.462/SP, 

CARLOS EDUARDO LISCHEWSHI MATTAR - OAB:OAB/SP 256.849, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14167/MT, CAROLINE 

MÁXIMO LEVENTI BAÍA - OAB:6835/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA 

DE MORAES - OAB:14485/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:MT 13.994-A, DANIELE PAROLINA SETEM - 

OAB:341.608-SP, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B /MS, 

DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, DIEGO DA COSTA 

MARQUES - OAB:17.154/MT, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:8564, EDDYE KERLEY CANHIM - OAB:6511, EDMILSON GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:125378, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9.203/MT, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, FERNANDO 

FRETAS FERNANDES - OAB:OAB/MS 19.171, FERNANDO JOSÉ GARCIA 

- OAB:134.719/SP, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

Frederico de Oliveira Amaral - OAB:139733/MG, GABRIEL MACHADO 

MARINELLI - OAB:249.670, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, GISELE CARVALHO CAIRE RAMOS - OAB:117.131/MG, 

GLAUDSON EDUARDO DINIZ - OAB:110.641, GUILHERME TILKIAN - 

OAB:257226/SP, GUILHERME VILELA DE PAULA - OAB:, HELDER 

GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941/OABT-MS, HERNANI ZANIN 

JUNIOR - OAB:305.323/SP, IGOR MACIEL ANTUNES - OAB:74420 , Igor 

Pinto Mascarenhas - OAB:105656/MG, ILÍETE YUNG - OAB:16.371, 

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074, IZILDA FERREIRA 

MEDEIROS - OAB:78000, JACKSON ANDRÉ DE SÁ - OAB:9162/SC, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA 

- OAB:10.962-B/MT, JOÃO CARLOS DA COSTA - OAB:1258/RO, JOÃO 

TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A, JORGE LUIS BONFIM 

LEITE FILHO - OAB:309115, JOSE ADEMIR CRIVELARI - OAB:115653, 

JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, JOSÉ EDUARDO TAVANTI 

JUNIOR - OAB:299.907-SP, KEDMA MORAES WATANABE - 

OAB:SP/256.534, LEONARDO DE LIMA NAVES - OAB:91166/MG, 

LEONARDO SPERB DE PAOLA - OAB:16015/PR, LEYLA ANTONIA 

ALIOTI - OAB:72621/SP, LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO LOUREIRO - 

OAB:OAB/MT 12.817, LUDOVICO ANTONIO MERGHI - OAB:905-A, LUIZ 

CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475, MAGNUS BRUGNARA - 

OAB:OAB/MG 96.769, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARCELO DE CAMARGO T. PANELLA - OAB:143671 / 

SP, MARCELO JAIME FERREIRA - OAB:OAB/DF 15.766, MARCELO 

TESHEINER CAVASSANI - OAB:20.514-A/MT, MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:71318/SP, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:16155, 

MARIELE DE LIMA MUNIZ - OAB:8.943/MT, MARINA CARVALHO 

BATISTA - OAB:14073-DF, MAURICIO ABENZA CICALÉ - 

OAB:222.594/SP, Maurivan Botta - OAB:OAB/SP 87.035, MAURO 
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PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, MONICA CRISTINA 

FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13.237-B, Nei Comis Gar - 

OAB:OAB/RS 73.448, ORONTES PEDRO ANTUNES MARIANI - 

OAB:OAB/RS 76.364, OSVALDO FRANCISCO JUNIOR - OAB:106054/SP, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B, Priscila Botelho Oliveira 

Marques - OAB:256133, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RENATO ALBUQUERQUE SOARES - OAB:OAB/CE 18.172, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT, RICARDO TOPEDINO - OAB:143-227-A-SP, ROBERTO 

LUIS GASPAR FERNANDES - OAB:111040, ROBERTO LUIS GASPAR 

FERNANDES - OAB:11216-A, RODOLFO FONTANA - OAB:343.143-SP, 

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630, 

ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621, ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8.755/MT, SALMEN KAMAL GHAZALE - 

OAB:7105/MT, TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12.296 

OAB/MT, TATIANA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MG 152.324, 

THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - OAB:15.663, VICTOR 

LUIS DE SALLES FREIRE - OAB:OAB/SP 18.024, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661, WANDER 

BRUGNARA - OAB:86.784-MG, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA 

- OAB:10.907/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, 

WINSTON SEBE - OAB:27.510/SP

 EDITAL

PRAZO 0 DIAS

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

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação dos credores e interessados acerca do pedido de 

encerramento da presente recuperação judicial, formulado pela parte 

autora, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

alegações sobre eventual descumprimento do plano.

Despacho/Decisão: Visto.Pugnam as recuperandas às fls. 7.802/7.805 

(volume 40), pelo encerramento da recuperação judicial, cujo 

processamento foi deferido em 05/10/2015, e o plano aprovado em 

Assembleia Geral de Credores homologado por decisão proferida em 

06/09/2016 que, por sua vez, foi objeto dos Recursos de Agravo de 

Instrumento de nºs 143607/2016, 1006622-02/2017 e 1006768-49/2017, 

todos desprovidos.Afirmam que de acordo com previsão constante do 

plano (cláusula VI, item VI.6), iniciaram os pagamentos em outubro de 

2016, bem como que todos os créditos que venceram após os 02 (dois) 

anos, contados da publicação da decisão que concedeu a recuperação 

judicial, foram regularmente quitados, e que todo o passivo tributário foi 

regularizado.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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILO OLIVEIRA 

CARILLI, digitei.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 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, BIMETAL 

INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENNER HERRMANN S.A., BANCO J. SAFRA 

S.A, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A-ELETRONORTE, 

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SEGURANÇA, 

BANCO BRADESCO S/A, VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A, ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ERICSSON 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - 

BANCO MULTIPLO, RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, ITAU UNIBANCO S.A, 

GONSALLES E COUTINHO LTDA, MOVIDA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS S/A, 

APTA VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDAQ, AÇOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CALCÁRIO TANGARÁ S/A-INDUSTRIA E 

COMÉRCIO, OI S/A, THARA LOCAÇÃO MUNCK LTDA ME, J. V. VOLPATO 

BASILIO-ME, APPARECIDA ENRICE CATARINO, SIKA S/A, SOLARIS 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/A, ASSALIM LOCAÇÃO DE GUINDASTE 

LTDA-EPP, SMARTI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME, 

COLUMBUS MCKINNON DO BRASIL LTDA, LUMA LOCAÇÕES DE 

EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA, ENGETOWER ENGENHARIA 

E CONSULTORIA LTDA, DURLI LOGÍSTICA LTDA, R.M . LOPES - ME, 

ALLCONS ENGENHARIA LTDA, CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS 

E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, MT COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, RAS LOCAÇAO DE GUINDASTES LTDA - ME, HIPER 

MERCADO GOTARDO LTDA, DISMOBRAS DIST DE MOVEIS E 

ELETRODOMEST S/A, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, SANY 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL LTDA, ALDO DE 

ALMEIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS - ME, SAO PEDRO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A, SUPERMIX CONCRETO S.A., LOC VALE LTDA ME, SÃO 

JOÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A., WEG TINTAS LTDA, TRANSCD TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, 

AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., EUROMÁQUINAS 

EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA., BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A, MUNDIAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA 

LTDA - EPP, VAGNESTON RODRIGUES ALVES, MAN LATIN AMERICA IND. 

E COM. DE VEÍCULOS LTDA, CALCÁRIO TANGARÁ - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., SGS DO BRASIL LTDA., J. F. FERRAMENTAS LTDA., 

TOPOCART - TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS 

LTDA, TRANSMINO TRANSPORTES LTDA., BRUGNARA ADVOGADOS, 

TRIBUTARE GESTÃO TRIBUTÁRIA EMPRESARIAL LTDA, KLOECKNER 

METALS BRASIL S/A, VENTURA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, 

SONOPAZ DREAM FACTORY COMERCIAL ATACADISTA LTDA, CAIADO 

PNEUS LTDA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, GERDAU 

AÇOS LONGOS S/A, LOCALIZA RENT A CAR S/A, WIDAL E 

MARCHIORETTO LTDA, TRANSPORTADORA FLECHA LTDA, OXIPIRA 

AUTOMAÇÃO METALÚRGICA LTDA (E OUTROS)., PLP PRODUTOS PARA 

LINHAS PREFORMADOS LTDA

 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: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150 A-MT, ADRIANA SERRANO CAVASSANI - 

OAB:196162, ADRIANO MEDEIROS DA SILVA BORGES - OAB:OAB/SP 

134.295, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT 13.241-A, 

ALEXANDRE THIOLLIER FILHO - OAB:40952, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, ALMINO AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B/MT, 

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO - OAB:14.851MT, AMARO 

CESAR CASTILHO - OAB:4.384-B, ANA LIVIA SILVA E ALVES - 

OAB:296991, ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:200.777/SP, 

ANDRÉ NORIO HIRATSUKA - OAB:231.205-SP, ANDREI BRAGA MENDES 

- OAB:21545, ANDREIA MESQUITA DA SILVA - OAB:15.209, ANTÔNIO 

DE MORAES DOURADO NETO - OAB:23.255/PE, ARTHUR EDMUNDO DE 

SOUZARIOS JÚNIOR - OAB:24350, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CAMIRA MORENO RODRIGUES - OAB:266.462/SP, 
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CARLOS EDUARDO LISCHEWSHI MATTAR - OAB:OAB/SP 256.849, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14167/MT, CAROLINE 

MÁXIMO LEVENTI BAÍA - OAB:6835/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA 

DE MORAES - OAB:14485/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:MT 13.994-A, DANIELE PAROLINA SETEM - 

OAB:341.608-SP, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B /MS, 

DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, DIEGO DA COSTA 

MARQUES - OAB:17.154/MT, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:8564, EDDYE KERLEY CANHIM - OAB:6511, EDMILSON GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:125378, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9.203/MT, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, FERNANDO 

FRETAS FERNANDES - OAB:OAB/MS 19.171, FERNANDO JOSÉ GARCIA 

- OAB:134.719/SP, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

Frederico de Oliveira Amaral - OAB:139733/MG, GABRIEL MACHADO 

MARINELLI - OAB:249.670, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, GISELE CARVALHO CAIRE RAMOS - OAB:117.131/MG, 

GLAUDSON EDUARDO DINIZ - OAB:110.641, GUILHERME TILKIAN - 

OAB:257226/SP, GUILHERME VILELA DE PAULA - OAB:, HELDER 

GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941/OABT-MS, HERNANI ZANIN 

JUNIOR - OAB:305.323/SP, IGOR MACIEL ANTUNES - OAB:74420 , Igor 

Pinto Mascarenhas - OAB:105656/MG, ILÍETE YUNG - OAB:16.371, 

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074, IZILDA FERREIRA 

MEDEIROS - OAB:78000, JACKSON ANDRÉ DE SÁ - OAB:9162/SC, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA 

- OAB:10.962-B/MT, JOÃO CARLOS DA COSTA - OAB:1258/RO, JOÃO 

TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A, JORGE LUIS BONFIM 

LEITE FILHO - OAB:309115, JOSE ADEMIR CRIVELARI - OAB:115653, 

JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, JOSÉ EDUARDO TAVANTI 

JUNIOR - OAB:299.907-SP, KEDMA MORAES WATANABE - 

OAB:SP/256.534, LEONARDO DE LIMA NAVES - OAB:91166/MG, 

LEONARDO SPERB DE PAOLA - OAB:16015/PR, LEYLA ANTONIA 

ALIOTI - OAB:72621/SP, LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO LOUREIRO - 

OAB:OAB/MT 12.817, LUDOVICO ANTONIO MERGHI - OAB:905-A, LUIZ 

CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475, MAGNUS BRUGNARA - 

OAB:OAB/MG 96.769, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARCELO DE CAMARGO T. PANELLA - OAB:143671 / 

SP, MARCELO JAIME FERREIRA - OAB:OAB/DF 15.766, MARCELO 

TESHEINER CAVASSANI - OAB:20.514-A/MT, MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:71318/SP, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:16155, 

MARIELE DE LIMA MUNIZ - OAB:8.943/MT, MARINA CARVALHO 

BATISTA - OAB:14073-DF, MAURICIO ABENZA CICALÉ - 

OAB:222.594/SP, Maurivan Botta - OAB:OAB/SP 87.035, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, MONICA CRISTINA 

FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13.237-B, Nei Comis Gar - 

OAB:OAB/RS 73.448, ORONTES PEDRO ANTUNES MARIANI - 

OAB:OAB/RS 76.364, OSVALDO FRANCISCO JUNIOR - OAB:106054/SP, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B, Priscila Botelho Oliveira 

Marques - OAB:256133, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RENATO ALBUQUERQUE SOARES - OAB:OAB/CE 18.172, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT, RICARDO TOPEDINO - OAB:143-227-A-SP, ROBERTO 

LUIS GASPAR FERNANDES - OAB:111040, ROBERTO LUIS GASPAR 

FERNANDES - OAB:11216-A, RODOLFO FONTANA - OAB:343.143-SP, 

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630, 

ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621, ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8.755/MT, SALMEN KAMAL GHAZALE - 

OAB:7105/MT, TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12.296 

OAB/MT, TATIANA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MG 152.324, 

THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - OAB:15.663, VICTOR 

LUIS DE SALLES FREIRE - OAB:OAB/SP 18.024, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661, WANDER 

BRUGNARA - OAB:86.784-MG, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA 

- OAB:10.907/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, 

WINSTON SEBE - OAB:27.510/SP

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar a publicação, na IOMAT e em jornal de grande 

circulação, do edital de intimação dos credores e interessados sobre o 

pedido de encerramento da recuperação judicial. Consigno que o 

instrumento convocatório em apreço encontra-se colacionado aos autos, 

bem como fora encaminhado, via e-mail, ao endereço eletrônico 

antonioluiz@alferreira.adv.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1107320 Nr: 13511-03.2016.811.0041

 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: GILBERTO GONÇALVES DE FREITAS, 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, MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA - 

OAB:11161-B/MT

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

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

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

OAB:5.940/MT

 Visto.

GILBERTO GONÇALVES DE FREITAS ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 6.166,67, no quadro geral de 

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

(fls. 07/41).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

4.001,20 (fls. 52/54).

Parecer do Ministério Público (fls. 57/58).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos do Juizado Especial Cível Cristo Rei da Comarca de 

Várzea Grande/MT, que reconheceu a existência de crédito no valor de 

R$ 2.500,00, resultante dos autos nº 8015867-25.2011.811.0002.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 4.001,20, tendo em vista que o cálculo foi 

atualizado erroneamente pela parte autora.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

GILBERTO GONÇALVES DE FREITAS, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 4.001,20, classificado como concursal quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079612 Nr: 1305-54.2016.811.0041

 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

 PARTE AUTORA: THIAGO MARTINS DE JESUS, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11.583

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

 Visto.

Intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1163849 Nr: 37467-48.2016.811.0041

 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: CARLOS ROBERTO DE AMORIM, ANTONIO LUIZ 
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FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - 

OAB:9333/MT

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

 Visto.

Intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, cumpra 

efetivamente o despacho de fl. 67, trazendo aos autos o cálculo 

trabalhista com a discriminação de verbas e atualização até a data da 

decretação da falência (22/10/2014), de acordo com o disposto no artigo 

9º, II da Lei de Regência.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206502 Nr: 7038-64.2017.811.0041

 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: PAOLA ROBERTA CAVALHEIRO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MARCO AURELIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS - 

OAB:7500, SIMONE MARIA VALLE BARBOSA DOS ANJOS - 

OAB:OAB/MT 9.393, THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - 

OAB:14858, VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618 MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1133337 Nr: 24323-07.2016.811.0041

 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: PLÍNIO RAMOS 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, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/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

 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): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270396 Nr: 27776-73.2017.811.0041

 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: RAFAEL EIDI SATO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN 

MACIEL - OAB:21.562/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - 

OAB:17.630/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1010218 Nr: 27658-68.2015.811.0041

 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: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:6218/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA KHAFIF DAYAN - 

OAB:131.646/SP

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

autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 819597 Nr: 25869-05.2013.811.0041

 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: GRENDENE S/A, 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, ROBERTA DRESCH - OAB:88.561/RS

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

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação da falida, 

no tocante à decisão/despacho proferido dia 11/09/2018, promovo sua 

republicação para tal fim: Visto. Intime-se a falida para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152492 Nr: 32786-35.2016.811.0041

 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: JOÃO BATISTA COIMBRA DA SILVA, FABÍOLA BRITO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/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

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

autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 387023 Nr: 22897-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORE REAL S/A, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S/A, FRIGORÍFICO 

ARAPUTANGA S/A, CURTUME JANGADAS S/A, FRIGORIFICO REDENTOR 

S/A, REDENÇÃO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE COUROS LTDA, CURITIBA AGROPECÚARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, AGROPECUÁRIA SERRA AZUL LTDA, J. P. M. B. INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 
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OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, ANDERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:10366/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209, KELLY YUMI 

KATSURAGAWA - OAB:181149/SP, SÉRGIO DE PAULA EMERENCIANO - 

OAB:195.469

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação do 

advogado da parte autora Sr. Marco André Honda Flores, no tocante à 

decisão/despacho proferido dia 20/09/2018, republico para tal fim: Visto. 

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão de 

diversas decisões proferidas nos autos, verifico que a parte autora não 

comprovou o pagamento das custas processuais. Assim, determino venha 

à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, proceder ao recolhimento das 

custas e taxas judiciais ou demonstrar documentalmente a sua 

hipossuficiência, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206855 Nr: 7355-62.2017.811.0041

 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 CARDOSO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392, DAIANA TAYSE TESSARO - OAB:12280/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 15499, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 723268 Nr: 18852-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA., BRADIESEL AUTO PARTS LTDA, BRASILIA MAXDIESEL AUTO 

MECÂNICA LTDA EPP, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR, VARZEA DIESEL 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústrias Marrucci Ltda, BANCO BRADESCO 

S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S.A, Distribuidora Automotiva Ltda, 

OXIGENIO CUIABÁ LTDA, T.A MORAES & CIA LTDA - ME PLANALTO 

AUTO PEÇAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GLADPORT DO BRASIL 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, BANCO 

SAFRA S/A, BANCO DO BRASIL S/A

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:OAB/MT 20.495-A, ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, CLAUDIO ALBERTO MERENCIANO - OAB:103.443, 

IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, JARBAS MARTINS BARBOSA DE 

BARROS - OAB:112537/SP, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - 

OAB:4193-B/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, KILZA 

GIUSTI GALESKI - OAB:OAB/MT 8660, MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, Marco André Honda Flores - OAB:9.708-A, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação dos 

administrador judicial, das recuperandas e dos requeridos no tocante à 

decisão proferido dia 09/10/2018, promovo sua republicação para tal fim: 

"(...)1. Ciência às recuperandas (...) dados bancários indicados pelo 

credor ZF do Brasil Ltda. à fl. 6.136. 2. Intime-se (...) Departamento 

Jurídico do Banco Bradesco S/A em Mato Grosso, por mandado(...) 05 

(cinco) dias, manifeste-se a respeito do petitório de fls. 6.166/6.167,(...) 3. 

Julgo prejudicados os pedidos (...)devedoras (fl. 6.137) e pela Caixa 

Econômica Federal (fl. 6.299), em razão da perda superveniente do objeto, 

(...) 4. (...) petitório(...) recuperandas às fls. 6.138/6.165, defiro (...)item “a” 

(fl. 6.150). (...) intime-se o administrador judicial (...)15 (quinze) dias 

corridos, apresentar relatório pormenorizado de todos os pagamentos 

realizados por meio de depósito judicial, indicando os valores depositados, 

a data do pagamento, o credor beneficiário, a classificação dos créditos, o 

montante total a ser liberado para cada titular e o número das respectivas 

guias judiciais, bem como se estas(...)já se encontram acostadas aos 

autos, apontando as respectivas páginas, os dados bancários para 

expedição de alvará, e informações complementares que entender 

pertinentes, a fim de complementar o relatório apresentado às fls. 

6.296/6.298. Quanto ao item “d” da mesma petição, indefiro(...) determino a 

intimação dos credores Anderson Cleiton da Silva e Antonio Sales Ribeiro, 

por intermédio de(a,s) seu(a,s) advogado(a,s),(...) 48 horas, se 

pronunciem acerca da manifestação das recuperandas de fls. 6.138/6.151 

(tópico nº. 3) e documentos carreados às fls. 6.153/6.165, (...)também 

deverão regularizar a representação processual nos autos, de acordo 

com o artigo 104, do CPC.(...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191459 Nr: 1868-14.2017.811.0041

 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 CARLOS DE LIMA, FABIO HELENE LESSA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, MAURI GUIMARAES DE JESUS - OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/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): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1268618 Nr: 27202-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ANUNCIAÇÃO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEICY KELLY SILVA TAQUES - 

OAB:14.351/OAB, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152682 Nr: 32924-02.2016.811.0041

 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: LINDOMAR PEREIRA DE SOUZA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 
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ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

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

autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1331410 Nr: 15898-20.2018.811.0041

 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: JOSÉ DE RIBAMAR CHAGAS NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO 

RODRIGUES. - OAB:19032/MT

 Impulsiono o feito e intimo a recuperanda, para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 723268 Nr: 18852-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA., BRADIESEL AUTO PARTS LTDA, BRASILIA MAXDIESEL AUTO 

MECÂNICA LTDA EPP, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR, VARZEA DIESEL 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústrias Marrucci Ltda, BANCO BRADESCO 

S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S.A, Distribuidora Automotiva Ltda, 

OXIGENIO CUIABÁ LTDA, T.A MORAES & CIA LTDA - ME PLANALTO 

AUTO PEÇAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GLADPORT DO BRASIL 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, BANCO 

SAFRA S/A, BANCO DO BRASIL S/A

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:OAB/MT 20.495-A, ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, CLAUDIO ALBERTO MERENCIANO - OAB:103.443, 

IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, JARBAS MARTINS BARBOSA DE 

BARROS - OAB:112537/SP, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - 

OAB:4193-B/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, KILZA 

GIUSTI GALESKI - OAB:OAB/MT 8660, MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, Marco André Honda Flores - OAB:9.708-A, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação do 

administrador judicial, das recuperandas e dos requeridos no tocante à 

decisão proferido dia 09/10/2018, promovo sua republicação para tal fim: 

"5. (...), indefiro, (...)pedido de intimação das recuperandas (fls. 

6.301/6.301v), formulado pela Caixa Econômica Federal, bem como o 

pedido de expedição de alvará, elaborado por Itaú Unibanco S/A às fls. 

6.130/6.133, devendo dar ciência às devedoras quanto aos dados 

bancários indicados por este último credor naquele petitório.

(...)requerimento de dilação de prazo para apresentação de conta 

bancária pelo credor Caixa Econômica Federal, (...), indefiro (...), devendo 

a Caixa Econômica Federal indicar seus dados bancários em 05 (cinco) 

dias, pois na decisão retro fora determinado (...)pagamentos passassem a 

ser efetivados diretamente em favor de seus titulares. 6. Cientifique-se as 

recuperandas, os credores e demais interessados acerca do acórdão 

acostado às fls. 6.290/6.295, atinente ao Agravo de Instrumento nº. 

1006344-07.2017.811.0000. 7. Vê-se que o administrador judicial não vem 

desempenhando sua função adequadamente(...) , ‘precisa fiscalizar de 

perto a atuação da empresa do ponto de vista empresarial e 

processual,(...), intime-se o ilustre administrador judicial para, em 15 

(quinze) dias, apresentar relatório de atividades das recuperandas, 

adequando-o aos moldes aqui assinalados, e assim passar a proceder 

nos laudos futuros. Ainda, no mesmo prazo, deverá juntar aos autos 

relatório de cumprimento do plano de recuperação judicial, demonstrando a 

este juízo as obrigações quitadas integralmente e aquelas que possuem 

saldo a ser adimplido. (...)Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1197051 Nr: 3638-42.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANICE LUIZA DE OLIVEIRA LIMA

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

MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Maia Castelo Branco 

Ferreira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Maia Castelo Branco 

Ferreira - OAB:0

 Vistos.

Intime-se o patrono da parte autora para comprovar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, mediante a juntada do comprovante do 

depósito bancário, nos termos da Portaria nº 64/2013/DF, vez que é 

vedada a apresentação de fotocópias, segunda via, comprovantes de 

depósitos efetuados por meio de envelopes, bem como 

depósitos/transferências realizados on-line.

A parte interessada poderá consultar através do site 

w w w . s i n d o j u s - m t . o r g . b r  o u  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado e, após, devolva-se à Comarca de origem.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de março de 2017.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 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, BIMETAL 

INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENNER HERRMANN S.A., BANCO J. SAFRA 

S.A, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A-ELETRONORTE, 

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SEGURANÇA, 

BANCO BRADESCO S/A, VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A, ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ERICSSON 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - 

BANCO MULTIPLO, RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, ITAU UNIBANCO S.A, 

GONSALLES E COUTINHO LTDA, MOVIDA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS S/A, 

APTA VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDAQ, AÇOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CALCÁRIO TANGARÁ S/A-INDUSTRIA E 

COMÉRCIO, OI S/A, THARA LOCAÇÃO MUNCK LTDA ME, J. V. VOLPATO 

BASILIO-ME, APPARECIDA ENRICE CATARINO, SIKA S/A, SOLARIS 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/A, ASSALIM LOCAÇÃO DE GUINDASTE 

LTDA-EPP, SMARTI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME, 

COLUMBUS MCKINNON DO BRASIL LTDA, LUMA LOCAÇÕES DE 

EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA, ENGETOWER ENGENHARIA 

E CONSULTORIA LTDA, DURLI LOGÍSTICA LTDA, R.M . LOPES - ME, 

ALLCONS ENGENHARIA LTDA, CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS 

E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, MT COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, RAS LOCAÇAO DE GUINDASTES LTDA - ME, HIPER 

MERCADO GOTARDO LTDA, DISMOBRAS DIST DE MOVEIS E 

ELETRODOMEST S/A, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, SANY 
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IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL LTDA, ALDO DE 

ALMEIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS - ME, SAO PEDRO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A, SUPERMIX CONCRETO S.A., LOC VALE LTDA ME, SÃO 

JOÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A., WEG TINTAS LTDA, TRANSCD TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, 

AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., EUROMÁQUINAS 

EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA., BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A, MUNDIAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA 

LTDA - EPP, VAGNESTON RODRIGUES ALVES, MAN LATIN AMERICA IND. 

E COM. DE VEÍCULOS LTDA, CALCÁRIO TANGARÁ - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., SGS DO BRASIL LTDA., J. F. FERRAMENTAS LTDA., 

TOPOCART - TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS 

LTDA, TRANSMINO TRANSPORTES LTDA., BRUGNARA ADVOGADOS, 

TRIBUTARE GESTÃO TRIBUTÁRIA EMPRESARIAL LTDA, KLOECKNER 

METALS BRASIL S/A, VENTURA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, 

SONOPAZ DREAM FACTORY COMERCIAL ATACADISTA LTDA, CAIADO 

PNEUS LTDA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, GERDAU 

AÇOS LONGOS S/A, LOCALIZA RENT A CAR S/A, WIDAL E 

MARCHIORETTO LTDA, TRANSPORTADORA FLECHA LTDA, OXIPIRA 

AUTOMAÇÃO METALÚRGICA LTDA (E OUTROS)., PLP PRODUTOS PARA 

LINHAS PREFORMADOS LTDA

 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: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150 A-MT, ADRIANA SERRANO CAVASSANI - 

OAB:196162, ADRIANO MEDEIROS DA SILVA BORGES - OAB:OAB/SP 

134.295, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT 13.241-A, 

ALEXANDRE THIOLLIER FILHO - OAB:40952, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, ALMINO AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B/MT, 

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO - OAB:14.851MT, AMARO 

CESAR CASTILHO - OAB:4.384-B, ANA LIVIA SILVA E ALVES - 

OAB:296991, ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:200.777/SP, 

ANDRÉ NORIO HIRATSUKA - OAB:231.205-SP, ANDREI BRAGA MENDES 

- OAB:21545, ANDREIA MESQUITA DA SILVA - OAB:15.209, ANTÔNIO 

DE MORAES DOURADO NETO - OAB:23.255/PE, ARTHUR EDMUNDO DE 

SOUZARIOS JÚNIOR - OAB:24350, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CAMIRA MORENO RODRIGUES - OAB:266.462/SP, 

CARLOS EDUARDO LISCHEWSHI MATTAR - OAB:OAB/SP 256.849, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14167/MT, CAROLINE 

MÁXIMO LEVENTI BAÍA - OAB:6835/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA 

DE MORAES - OAB:14485/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:MT 13.994-A, DANIELE PAROLINA SETEM - 

OAB:341.608-SP, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B /MS, 

DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, DIEGO DA COSTA 

MARQUES - OAB:17.154/MT, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:8564, EDDYE KERLEY CANHIM - OAB:6511, EDMILSON GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:125378, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9.203/MT, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, FERNANDO 

FRETAS FERNANDES - OAB:OAB/MS 19.171, FERNANDO JOSÉ GARCIA 

- OAB:134.719/SP, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

Frederico de Oliveira Amaral - OAB:139733/MG, GABRIEL MACHADO 

MARINELLI - OAB:249.670, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, GISELE CARVALHO CAIRE RAMOS - OAB:117.131/MG, 

GLAUDSON EDUARDO DINIZ - OAB:110.641, GUILHERME TILKIAN - 

OAB:257226/SP, GUILHERME VILELA DE PAULA - OAB:, HELDER 

GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941/OABT-MS, HERNANI ZANIN 

JUNIOR - OAB:305.323/SP, IGOR MACIEL ANTUNES - OAB:74420 , Igor 

Pinto Mascarenhas - OAB:105656/MG, ILÍETE YUNG - OAB:16.371, 

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074, IZILDA FERREIRA 

MEDEIROS - OAB:78000, JACKSON ANDRÉ DE SÁ - OAB:9162/SC, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA 

- OAB:10.962-B/MT, JOÃO CARLOS DA COSTA - OAB:1258/RO, JOÃO 

TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A, JORGE LUIS BONFIM 

LEITE FILHO - OAB:309115, JOSE ADEMIR CRIVELARI - OAB:115653, 

JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, JOSÉ EDUARDO TAVANTI 

JUNIOR - OAB:299.907-SP, KEDMA MORAES WATANABE - 

OAB:SP/256.534, LEONARDO DE LIMA NAVES - OAB:91166/MG, 

LEONARDO SPERB DE PAOLA - OAB:16015/PR, LEYLA ANTONIA 

ALIOTI - OAB:72621/SP, LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO LOUREIRO - 

OAB:OAB/MT 12.817, LUDOVICO ANTONIO MERGHI - OAB:905-A, LUIZ 

CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475, MAGNUS BRUGNARA - 

OAB:OAB/MG 96.769, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARCELO DE CAMARGO T. PANELLA - OAB:143671 / 

SP, MARCELO JAIME FERREIRA - OAB:OAB/DF 15.766, MARCELO 

TESHEINER CAVASSANI - OAB:20.514-A/MT, MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:71318/SP, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:16155, 

MARIELE DE LIMA MUNIZ - OAB:8.943/MT, MARINA CARVALHO 

BATISTA - OAB:14073-DF, MAURICIO ABENZA CICALÉ - 

OAB:222.594/SP, Maurivan Botta - OAB:OAB/SP 87.035, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, MONICA CRISTINA 

FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13.237-B, Nei Comis Gar - 

OAB:OAB/RS 73.448, ORONTES PEDRO ANTUNES MARIANI - 

OAB:OAB/RS 76.364, OSVALDO FRANCISCO JUNIOR - OAB:106054/SP, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B, Priscila Botelho Oliveira 

Marques - OAB:256133, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RENATO ALBUQUERQUE SOARES - OAB:OAB/CE 18.172, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT, RICARDO TOPEDINO - OAB:143-227-A-SP, ROBERTO 

LUIS GASPAR FERNANDES - OAB:111040, ROBERTO LUIS GASPAR 

FERNANDES - OAB:11216-A, RODOLFO FONTANA - OAB:343.143-SP, 

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630, 

ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621, ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8.755/MT, SALMEN KAMAL GHAZALE - 

OAB:7105/MT, TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12.296 

OAB/MT, TATIANA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MG 152.324, 

THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - OAB:15.663, VICTOR 

LUIS DE SALLES FREIRE - OAB:OAB/SP 18.024, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661, WANDER 

BRUGNARA - OAB:86.784-MG, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA 

- OAB:10.907/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, 

WINSTON SEBE - OAB:27.510/SP

 Autos Código 1049831 Vistos etc., Tendo em vista que às 

impugnações/divergências de créditos são procedimentos incidentais ao 

feito principal (recuperação judicial), devem ter seu processamento de 

forma autônoma e não no bojo do feito recuperacional, sob pena de 

instalar um enorme tumulto processual quando houver decisões sobre as 

referidas impugnações/divergências ora ofertadas...Portanto, determino 

que a Sra. Gestora Judicial desentranhe todas as habitações e 

divergências que já foram juntadas nos autos (fls. 3154/3167 e 

3184/3200), bem como as que estejam na Secretária deste Juízo 

aguardando para serem juntadas e devolvam-se aos seus respectivos 

subscritores para eles protocolarem junto ao administrador judicial ou no 

Cartório Distribuidor para autuação em apartado, com recolhimento das 

custas judiciais estabelecidas na tabela B, item 2 do Provimento n°. 

41/2013-CGJ e observar rigorosamente os preceitos insculpidos nos 

artigos 8º e 13 a 15, todos da Lei n°. 11.101/05.Antes de apreciar o pedido 

de fls. 2820/2829, determino que colha a manifestação da recuperanda e 

depois do administrador judicial, nesta ordem e no prazo de 05 (cinco) 

dias. Por fim, tendo em vista que já é praxe no âmbito do Poder Judiciário a 

paralisação das atividades judiciais por meio de recesso forense no 

período de 20/12/2015 a 06/01/2016 e ainda considerando que o Egrégio 

TJMT aprovou as férias dos advogados que, entre outras medidas, 

suspendeu os prazos processuais no período de 20/12/2015 a 

20/01/2016, entendo prudente a suspensão dos prazos estabelecidos ao 

administrador judicial, haja vista que o mesmo é Advogado militante nesta 

Comarca, portanto goza do benefício de férias concedido pelo Egrégio 

TJMT, razão pela qual defiro o pedido de fls. 3148/3150.Após as aludidas 

manifestações, conclusos para novas deliberações. Observem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1° de março de 2016. Flávio Miraglia 

Fernandes Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 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 
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PARTICIPAÇÕES S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, BIMETAL 

INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENNER HERRMANN S.A., BANCO J. SAFRA 

S.A, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A-ELETRONORTE, 

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SEGURANÇA, 

BANCO BRADESCO S/A, VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A, ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ERICSSON 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - 

BANCO MULTIPLO, RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, ITAU UNIBANCO S.A, 

GONSALLES E COUTINHO LTDA, MOVIDA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS S/A, 

APTA VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDAQ, AÇOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CALCÁRIO TANGARÁ S/A-INDUSTRIA E 

COMÉRCIO, OI S/A, THARA LOCAÇÃO MUNCK LTDA ME, J. V. VOLPATO 

BASILIO-ME, APPARECIDA ENRICE CATARINO, SIKA S/A, SOLARIS 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/A, ASSALIM LOCAÇÃO DE GUINDASTE 

LTDA-EPP, SMARTI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME, 

COLUMBUS MCKINNON DO BRASIL LTDA, LUMA LOCAÇÕES DE 

EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA, ENGETOWER ENGENHARIA 

E CONSULTORIA LTDA, DURLI LOGÍSTICA LTDA, R.M . LOPES - ME, 

ALLCONS ENGENHARIA LTDA, CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS 

E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, MT COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, RAS LOCAÇAO DE GUINDASTES LTDA - ME, HIPER 

MERCADO GOTARDO LTDA, DISMOBRAS DIST DE MOVEIS E 

ELETRODOMEST S/A, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, SANY 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL LTDA, ALDO DE 

ALMEIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS - ME, SAO PEDRO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A, SUPERMIX CONCRETO S.A., LOC VALE LTDA ME, SÃO 

JOÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A., WEG TINTAS LTDA, TRANSCD TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, 

AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., EUROMÁQUINAS 

EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA., BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A, MUNDIAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA 

LTDA - EPP, VAGNESTON RODRIGUES ALVES, MAN LATIN AMERICA IND. 

E COM. DE VEÍCULOS LTDA, CALCÁRIO TANGARÁ - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., SGS DO BRASIL LTDA., J. F. FERRAMENTAS LTDA., 

TOPOCART - TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS 

LTDA, TRANSMINO TRANSPORTES LTDA., BRUGNARA ADVOGADOS, 

TRIBUTARE GESTÃO TRIBUTÁRIA EMPRESARIAL LTDA, KLOECKNER 

METALS BRASIL S/A, VENTURA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, 

SONOPAZ DREAM FACTORY COMERCIAL ATACADISTA LTDA, CAIADO 

PNEUS LTDA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, GERDAU 

AÇOS LONGOS S/A, LOCALIZA RENT A CAR S/A, WIDAL E 

MARCHIORETTO LTDA, TRANSPORTADORA FLECHA LTDA, OXIPIRA 

AUTOMAÇÃO METALÚRGICA LTDA (E OUTROS)., PLP PRODUTOS PARA 

LINHAS PREFORMADOS LTDA

 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: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150 A-MT, ADRIANA SERRANO CAVASSANI - 

OAB:196162, ADRIANO MEDEIROS DA SILVA BORGES - OAB:OAB/SP 

134.295, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT 13.241-A, 

ALEXANDRE THIOLLIER FILHO - OAB:40952, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, ALMINO AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B/MT, 

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO - OAB:14.851MT, AMARO 

CESAR CASTILHO - OAB:4.384-B, ANA LIVIA SILVA E ALVES - 

OAB:296991, ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:200.777/SP, 

ANDRÉ NORIO HIRATSUKA - OAB:231.205-SP, ANDREI BRAGA MENDES 

- OAB:21545, ANDREIA MESQUITA DA SILVA - OAB:15.209, ANTÔNIO 

DE MORAES DOURADO NETO - OAB:23.255/PE, ARTHUR EDMUNDO DE 

SOUZARIOS JÚNIOR - OAB:24350, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CAMIRA MORENO RODRIGUES - OAB:266.462/SP, 

CARLOS EDUARDO LISCHEWSHI MATTAR - OAB:OAB/SP 256.849, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14167/MT, CAROLINE 

MÁXIMO LEVENTI BAÍA - OAB:6835/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA 

DE MORAES - OAB:14485/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:MT 13.994-A, DANIELE PAROLINA SETEM - 

OAB:341.608-SP, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B /MS, 

DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, DIEGO DA COSTA 

MARQUES - OAB:17.154/MT, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:8564, EDDYE KERLEY CANHIM - OAB:6511, EDMILSON GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:125378, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9.203/MT, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, FERNANDO 

FRETAS FERNANDES - OAB:OAB/MS 19.171, FERNANDO JOSÉ GARCIA 

- OAB:134.719/SP, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

Frederico de Oliveira Amaral - OAB:139733/MG, GABRIEL MACHADO 

MARINELLI - OAB:249.670, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, GISELE CARVALHO CAIRE RAMOS - OAB:117.131/MG, 

GLAUDSON EDUARDO DINIZ - OAB:110.641, GUILHERME TILKIAN - 

OAB:257226/SP, GUILHERME VILELA DE PAULA - OAB:, HELDER 

GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941/OABT-MS, HERNANI ZANIN 

JUNIOR - OAB:305.323/SP, IGOR MACIEL ANTUNES - OAB:74420 , Igor 

Pinto Mascarenhas - OAB:105656/MG, ILÍETE YUNG - OAB:16.371, 

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074, IZILDA FERREIRA 

MEDEIROS - OAB:78000, JACKSON ANDRÉ DE SÁ - OAB:9162/SC, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA 

- OAB:10.962-B/MT, JOÃO CARLOS DA COSTA - OAB:1258/RO, JOÃO 

TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A, JORGE LUIS BONFIM 

LEITE FILHO - OAB:309115, JOSE ADEMIR CRIVELARI - OAB:115653, 

JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, JOSÉ EDUARDO TAVANTI 

JUNIOR - OAB:299.907-SP, KEDMA MORAES WATANABE - 

OAB:SP/256.534, LEONARDO DE LIMA NAVES - OAB:91166/MG, 

LEONARDO SPERB DE PAOLA - OAB:16015/PR, LEYLA ANTONIA 

ALIOTI - OAB:72621/SP, LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO LOUREIRO - 

OAB:OAB/MT 12.817, LUDOVICO ANTONIO MERGHI - OAB:905-A, LUIZ 

CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475, MAGNUS BRUGNARA - 

OAB:OAB/MG 96.769, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARCELO DE CAMARGO T. PANELLA - OAB:143671 / 

SP, MARCELO JAIME FERREIRA - OAB:OAB/DF 15.766, MARCELO 

TESHEINER CAVASSANI - OAB:20.514-A/MT, MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:71318/SP, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:16155, 

MARIELE DE LIMA MUNIZ - OAB:8.943/MT, MARINA CARVALHO 

BATISTA - OAB:14073-DF, MAURICIO ABENZA CICALÉ - 

OAB:222.594/SP, Maurivan Botta - OAB:OAB/SP 87.035, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, MONICA CRISTINA 

FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13.237-B, Nei Comis Gar - 

OAB:OAB/RS 73.448, ORONTES PEDRO ANTUNES MARIANI - 

OAB:OAB/RS 76.364, OSVALDO FRANCISCO JUNIOR - OAB:106054/SP, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B, Priscila Botelho Oliveira 

Marques - OAB:256133, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RENATO ALBUQUERQUE SOARES - OAB:OAB/CE 18.172, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT, RICARDO TOPEDINO - OAB:143-227-A-SP, ROBERTO 

LUIS GASPAR FERNANDES - OAB:111040, ROBERTO LUIS GASPAR 

FERNANDES - OAB:11216-A, RODOLFO FONTANA - OAB:343.143-SP, 

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630, 

ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621, ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8.755/MT, SALMEN KAMAL GHAZALE - 

OAB:7105/MT, TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12.296 

OAB/MT, TATIANA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MG 152.324, 

THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - OAB:15.663, VICTOR 

LUIS DE SALLES FREIRE - OAB:OAB/SP 18.024, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661, WANDER 

BRUGNARA - OAB:86.784-MG, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA 

- OAB:10.907/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, 

WINSTON SEBE - OAB:27.510/SP

 Código 1049831.

 Vistos etc.

 1 - Em acatamento ao pleito do administrador judicial de fls. 3424/3425, 

determino a imediata publicação da lista de credores constante de fls. 

3427 e seguintes bem como, e no mesmo edital, do plano de recuperação 

judicial ofertado pela recuperanda.

 2 - Com relação ao pleito ofertado pelo mesmo administrador judicial, mas 

constante de fls. 3467/3469, constato que o trabalho efetivado requer 

árduo esforço aliado ao conhecimento técnico da matéria, razão pela qual, 

antes de decidir, determino que a recuperanda se manifeste no prazo de 

05 dias.

 Por fim, após analise das informações contidas no documento acostado 
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às fls. 3247 e seguintes, pude verificar a existência de movimentação de 

ativos entre as empresas controladas pela recuperanda ou por seus 

sócios majoritários que merecem uma acurada atenção, notadamente a 

cerca da transferência de valores a titulo de empréstimos, ou antecipação 

de lucros aos sócios, por empresa do grupo econômico que já se 

encontrava com passivo financeiro vultoso e não obteve lucro no período 

verificado, fato este que deve ser melhor esclarecido.

 Este e outros pontos indicados no bem lançado relatório, deverão ser 

minuciosamente auditados, após a apresentação do balaço contábil de 

2015 por parte da recuperanda.

 Assim, determino que após o registro do referido balanço contábil de 

2015 no órgão competente, deve a recuperanda apresenta-lo em Juízo no 

prazo de 05 dias já com as explicações que entender pertinentes.

 Após, colha-se novo parecer do administrador judicial também em 05 dias.

 Intime-se. Cumpra-se imediatamente os itens 1 e 2 desta decisão.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2016.

 Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 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, BIMETAL 

INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENNER HERRMANN S.A., BANCO J. SAFRA 

S.A, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A-ELETRONORTE, 

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SEGURANÇA, 

BANCO BRADESCO S/A, VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A, ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ERICSSON 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - 

BANCO MULTIPLO, RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, ITAU UNIBANCO S.A, 

GONSALLES E COUTINHO LTDA, MOVIDA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS S/A, 

APTA VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDAQ, AÇOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CALCÁRIO TANGARÁ S/A-INDUSTRIA E 

COMÉRCIO, OI S/A, THARA LOCAÇÃO MUNCK LTDA ME, J. V. VOLPATO 

BASILIO-ME, APPARECIDA ENRICE CATARINO, SIKA S/A, SOLARIS 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/A, ASSALIM LOCAÇÃO DE GUINDASTE 

LTDA-EPP, SMARTI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME, 

COLUMBUS MCKINNON DO BRASIL LTDA, LUMA LOCAÇÕES DE 

EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA, ENGETOWER ENGENHARIA 

E CONSULTORIA LTDA, DURLI LOGÍSTICA LTDA, R.M . LOPES - ME, 

ALLCONS ENGENHARIA LTDA, CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS 

E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, MT COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, RAS LOCAÇAO DE GUINDASTES LTDA - ME, HIPER 

MERCADO GOTARDO LTDA, DISMOBRAS DIST DE MOVEIS E 

ELETRODOMEST S/A, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, SANY 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL LTDA, ALDO DE 

ALMEIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS - ME, SAO PEDRO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A, SUPERMIX CONCRETO S.A., LOC VALE LTDA ME, SÃO 

JOÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A., WEG TINTAS LTDA, TRANSCD TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, 

AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., EUROMÁQUINAS 

EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA., BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A, MUNDIAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA 

LTDA - EPP, VAGNESTON RODRIGUES ALVES, MAN LATIN AMERICA IND. 

E COM. DE VEÍCULOS LTDA, CALCÁRIO TANGARÁ - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., SGS DO BRASIL LTDA., J. F. FERRAMENTAS LTDA., 

TOPOCART - TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS 

LTDA, TRANSMINO TRANSPORTES LTDA., BRUGNARA ADVOGADOS, 

TRIBUTARE GESTÃO TRIBUTÁRIA EMPRESARIAL LTDA, KLOECKNER 

METALS BRASIL S/A, VENTURA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, 

SONOPAZ DREAM FACTORY COMERCIAL ATACADISTA LTDA, CAIADO 

PNEUS LTDA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, GERDAU 

AÇOS LONGOS S/A, LOCALIZA RENT A CAR S/A, WIDAL E 

MARCHIORETTO LTDA, TRANSPORTADORA FLECHA LTDA, OXIPIRA 

AUTOMAÇÃO METALÚRGICA LTDA (E OUTROS)., PLP PRODUTOS PARA 

LINHAS PREFORMADOS LTDA

 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: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150 A-MT, ADRIANA SERRANO CAVASSANI - 

OAB:196162, ADRIANO MEDEIROS DA SILVA BORGES - OAB:OAB/SP 

134.295, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT 13.241-A, 

ALEXANDRE THIOLLIER FILHO - OAB:40952, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, ALMINO AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B/MT, 

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO - OAB:14.851MT, AMARO 

CESAR CASTILHO - OAB:4.384-B, ANA LIVIA SILVA E ALVES - 

OAB:296991, ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:200.777/SP, 

ANDRÉ NORIO HIRATSUKA - OAB:231.205-SP, ANDREI BRAGA MENDES 

- OAB:21545, ANDREIA MESQUITA DA SILVA - OAB:15.209, ANTÔNIO 

DE MORAES DOURADO NETO - OAB:23.255/PE, ARTHUR EDMUNDO DE 

SOUZARIOS JÚNIOR - OAB:24350, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CAMIRA MORENO RODRIGUES - OAB:266.462/SP, 

CARLOS EDUARDO LISCHEWSHI MATTAR - OAB:OAB/SP 256.849, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14167/MT, CAROLINE 

MÁXIMO LEVENTI BAÍA - OAB:6835/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA 

DE MORAES - OAB:14485/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:MT 13.994-A, DANIELE PAROLINA SETEM - 

OAB:341.608-SP, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B /MS, 

DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, DIEGO DA COSTA 

MARQUES - OAB:17.154/MT, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:8564, EDDYE KERLEY CANHIM - OAB:6511, EDMILSON GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:125378, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9.203/MT, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, FERNANDO 

FRETAS FERNANDES - OAB:OAB/MS 19.171, FERNANDO JOSÉ GARCIA 

- OAB:134.719/SP, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

Frederico de Oliveira Amaral - OAB:139733/MG, GABRIEL MACHADO 

MARINELLI - OAB:249.670, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, GISELE CARVALHO CAIRE RAMOS - OAB:117.131/MG, 

GLAUDSON EDUARDO DINIZ - OAB:110.641, GUILHERME TILKIAN - 

OAB:257226/SP, GUILHERME VILELA DE PAULA - OAB:, HELDER 

GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941/OABT-MS, HERNANI ZANIN 

JUNIOR - OAB:305.323/SP, IGOR MACIEL ANTUNES - OAB:74420 , Igor 

Pinto Mascarenhas - OAB:105656/MG, ILÍETE YUNG - OAB:16.371, 

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074, IZILDA FERREIRA 

MEDEIROS - OAB:78000, JACKSON ANDRÉ DE SÁ - OAB:9162/SC, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA 

- OAB:10.962-B/MT, JOÃO CARLOS DA COSTA - OAB:1258/RO, JOÃO 

TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A, JORGE LUIS BONFIM 

LEITE FILHO - OAB:309115, JOSE ADEMIR CRIVELARI - OAB:115653, 

JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, JOSÉ EDUARDO TAVANTI 

JUNIOR - OAB:299.907-SP, KEDMA MORAES WATANABE - 

OAB:SP/256.534, LEONARDO DE LIMA NAVES - OAB:91166/MG, 

LEONARDO SPERB DE PAOLA - OAB:16015/PR, LEYLA ANTONIA 

ALIOTI - OAB:72621/SP, LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO LOUREIRO - 

OAB:OAB/MT 12.817, LUDOVICO ANTONIO MERGHI - OAB:905-A, LUIZ 

CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475, MAGNUS BRUGNARA - 

OAB:OAB/MG 96.769, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARCELO DE CAMARGO T. PANELLA - OAB:143671 / 

SP, MARCELO JAIME FERREIRA - OAB:OAB/DF 15.766, MARCELO 

TESHEINER CAVASSANI - OAB:20.514-A/MT, MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:71318/SP, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:16155, 

MARIELE DE LIMA MUNIZ - OAB:8.943/MT, MARINA CARVALHO 

BATISTA - OAB:14073-DF, MAURICIO ABENZA CICALÉ - 

OAB:222.594/SP, Maurivan Botta - OAB:OAB/SP 87.035, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, MONICA CRISTINA 

FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13.237-B, Nei Comis Gar - 

OAB:OAB/RS 73.448, ORONTES PEDRO ANTUNES MARIANI - 

OAB:OAB/RS 76.364, OSVALDO FRANCISCO JUNIOR - OAB:106054/SP, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B, Priscila Botelho Oliveira 

Marques - OAB:256133, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RENATO ALBUQUERQUE SOARES - OAB:OAB/CE 18.172, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, RICARDO NEVES COSTA - 
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OAB:12410-A/MT, RICARDO TOPEDINO - OAB:143-227-A-SP, ROBERTO 

LUIS GASPAR FERNANDES - OAB:111040, ROBERTO LUIS GASPAR 

FERNANDES - OAB:11216-A, RODOLFO FONTANA - OAB:343.143-SP, 

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630, 

ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621, ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8.755/MT, SALMEN KAMAL GHAZALE - 

OAB:7105/MT, TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12.296 

OAB/MT, TATIANA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MG 152.324, 

THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - OAB:15.663, VICTOR 

LUIS DE SALLES FREIRE - OAB:OAB/SP 18.024, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661, WANDER 

BRUGNARA - OAB:86.784-MG, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA 

- OAB:10.907/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, 

WINSTON SEBE - OAB:27.510/SP

 Visto.

Sobre o pedido de fls. 7443/7445, ouça o administrador judicial, no prazo 

de 05 dias úteis.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer 

sobre o aludido pedido.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 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, BIMETAL 

INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENNER HERRMANN S.A., BANCO J. SAFRA 

S.A, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A-ELETRONORTE, 

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SEGURANÇA, 

BANCO BRADESCO S/A, VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A, ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ERICSSON 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - 

BANCO MULTIPLO, RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, ITAU UNIBANCO S.A, 

GONSALLES E COUTINHO LTDA, MOVIDA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS S/A, 

APTA VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDAQ, AÇOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CALCÁRIO TANGARÁ S/A-INDUSTRIA E 

COMÉRCIO, OI S/A, THARA LOCAÇÃO MUNCK LTDA ME, J. V. VOLPATO 

BASILIO-ME, APPARECIDA ENRICE CATARINO, SIKA S/A, SOLARIS 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/A, ASSALIM LOCAÇÃO DE GUINDASTE 

LTDA-EPP, SMARTI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME, 

COLUMBUS MCKINNON DO BRASIL LTDA, LUMA LOCAÇÕES DE 

EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA, ENGETOWER ENGENHARIA 

E CONSULTORIA LTDA, DURLI LOGÍSTICA LTDA, R.M . LOPES - ME, 

ALLCONS ENGENHARIA LTDA, CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS 

E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, MT COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, RAS LOCAÇAO DE GUINDASTES LTDA - ME, HIPER 

MERCADO GOTARDO LTDA, DISMOBRAS DIST DE MOVEIS E 

ELETRODOMEST S/A, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, SANY 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL LTDA, ALDO DE 

ALMEIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS - ME, SAO PEDRO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A, SUPERMIX CONCRETO S.A., LOC VALE LTDA ME, SÃO 

JOÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A., WEG TINTAS LTDA, TRANSCD TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, 

AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., EUROMÁQUINAS 

EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA., BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A, MUNDIAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA 

LTDA - EPP, VAGNESTON RODRIGUES ALVES, MAN LATIN AMERICA IND. 

E COM. DE VEÍCULOS LTDA, CALCÁRIO TANGARÁ - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., SGS DO BRASIL LTDA., J. F. FERRAMENTAS LTDA., 

TOPOCART - TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS 

LTDA, TRANSMINO TRANSPORTES LTDA., BRUGNARA ADVOGADOS, 

TRIBUTARE GESTÃO TRIBUTÁRIA EMPRESARIAL LTDA, KLOECKNER 

METALS BRASIL S/A, VENTURA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, 

SONOPAZ DREAM FACTORY COMERCIAL ATACADISTA LTDA, CAIADO 

PNEUS LTDA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, GERDAU 

AÇOS LONGOS S/A, LOCALIZA RENT A CAR S/A, WIDAL E 

MARCHIORETTO LTDA, TRANSPORTADORA FLECHA LTDA, OXIPIRA 

AUTOMAÇÃO METALÚRGICA LTDA (E OUTROS)., PLP PRODUTOS PARA 

LINHAS PREFORMADOS LTDA

 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: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150 A-MT, ADRIANA SERRANO CAVASSANI - 

OAB:196162, ADRIANO MEDEIROS DA SILVA BORGES - OAB:OAB/SP 

134.295, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT 13.241-A, 

ALEXANDRE THIOLLIER FILHO - OAB:40952, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, ALMINO AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B/MT, 

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO - OAB:14.851MT, AMARO 

CESAR CASTILHO - OAB:4.384-B, ANA LIVIA SILVA E ALVES - 

OAB:296991, ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:200.777/SP, 

ANDRÉ NORIO HIRATSUKA - OAB:231.205-SP, ANDREI BRAGA MENDES 

- OAB:21545, ANDREIA MESQUITA DA SILVA - OAB:15.209, ANTÔNIO 

DE MORAES DOURADO NETO - OAB:23.255/PE, ARTHUR EDMUNDO DE 

SOUZARIOS JÚNIOR - OAB:24350, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CAMIRA MORENO RODRIGUES - OAB:266.462/SP, 

CARLOS EDUARDO LISCHEWSHI MATTAR - OAB:OAB/SP 256.849, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14167/MT, CAROLINE 

MÁXIMO LEVENTI BAÍA - OAB:6835/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA 

DE MORAES - OAB:14485/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:MT 13.994-A, DANIELE PAROLINA SETEM - 

OAB:341.608-SP, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B /MS, 

DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, DIEGO DA COSTA 

MARQUES - OAB:17.154/MT, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:8564, EDDYE KERLEY CANHIM - OAB:6511, EDMILSON GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:125378, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9.203/MT, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, FERNANDO 

FRETAS FERNANDES - OAB:OAB/MS 19.171, FERNANDO JOSÉ GARCIA 

- OAB:134.719/SP, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

Frederico de Oliveira Amaral - OAB:139733/MG, GABRIEL MACHADO 

MARINELLI - OAB:249.670, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, GISELE CARVALHO CAIRE RAMOS - OAB:117.131/MG, 

GLAUDSON EDUARDO DINIZ - OAB:110.641, GUILHERME TILKIAN - 

OAB:257226/SP, GUILHERME VILELA DE PAULA - OAB:, HELDER 

GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941/OABT-MS, HERNANI ZANIN 

JUNIOR - OAB:305.323/SP, IGOR MACIEL ANTUNES - OAB:74420 , Igor 

Pinto Mascarenhas - OAB:105656/MG, ILÍETE YUNG - OAB:16.371, 

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074, IZILDA FERREIRA 

MEDEIROS - OAB:78000, JACKSON ANDRÉ DE SÁ - OAB:9162/SC, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA 

- OAB:10.962-B/MT, JOÃO CARLOS DA COSTA - OAB:1258/RO, JOÃO 

TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A, JORGE LUIS BONFIM 

LEITE FILHO - OAB:309115, JOSE ADEMIR CRIVELARI - OAB:115653, 

JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, JOSÉ EDUARDO TAVANTI 

JUNIOR - OAB:299.907-SP, KEDMA MORAES WATANABE - 

OAB:SP/256.534, LEONARDO DE LIMA NAVES - OAB:91166/MG, 

LEONARDO SPERB DE PAOLA - OAB:16015/PR, LEYLA ANTONIA 

ALIOTI - OAB:72621/SP, LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO LOUREIRO - 

OAB:OAB/MT 12.817, LUDOVICO ANTONIO MERGHI - OAB:905-A, LUIZ 

CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475, MAGNUS BRUGNARA - 

OAB:OAB/MG 96.769, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARCELO DE CAMARGO T. PANELLA - OAB:143671 / 

SP, MARCELO JAIME FERREIRA - OAB:OAB/DF 15.766, MARCELO 

TESHEINER CAVASSANI - OAB:20.514-A/MT, MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:71318/SP, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:16155, 

MARIELE DE LIMA MUNIZ - OAB:8.943/MT, MARINA CARVALHO 

BATISTA - OAB:14073-DF, MAURICIO ABENZA CICALÉ - 

OAB:222.594/SP, Maurivan Botta - OAB:OAB/SP 87.035, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, MONICA CRISTINA 

FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13.237-B, Nei Comis Gar - 

OAB:OAB/RS 73.448, ORONTES PEDRO ANTUNES MARIANI - 

OAB:OAB/RS 76.364, OSVALDO FRANCISCO JUNIOR - OAB:106054/SP, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B, Priscila Botelho Oliveira 
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Marques - OAB:256133, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RENATO ALBUQUERQUE SOARES - OAB:OAB/CE 18.172, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT, RICARDO TOPEDINO - OAB:143-227-A-SP, ROBERTO 

LUIS GASPAR FERNANDES - OAB:111040, ROBERTO LUIS GASPAR 

FERNANDES - OAB:11216-A, RODOLFO FONTANA - OAB:343.143-SP, 

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630, 

ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621, ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8.755/MT, SALMEN KAMAL GHAZALE - 

OAB:7105/MT, TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12.296 

OAB/MT, TATIANA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MG 152.324, 

THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - OAB:15.663, VICTOR 

LUIS DE SALLES FREIRE - OAB:OAB/SP 18.024, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661, WANDER 

BRUGNARA - OAB:86.784-MG, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA 

- OAB:10.907/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, 

WINSTON SEBE - OAB:27.510/SP

 Diante do exposto, os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ofertados pelo 

BANCO DO BRASIL S/A devem ser julgados improcedentes.[...] 2.1 – 

ACOLHO, contudo, a preliminar de nulidade de intimação da decisão que 

concedeu a recuperação judicial às devedoras e, em consequência 

determino que a mesma seja REPUBLICADA, devendo o Sr. Gestor 

Judiciário OBSERVAR quando da publicação desta decisão e das demais 

a serem proferidas nos autos, O NOME DE TODOS OS ADVOGADOS DE 

CREDORES/INTERESSADOS QUE PETICIONARAM NOS AUTOS, de modo 

que as publicações sejam realizadas na pessoa dos patronos indicados 

nas respectivas petições, sob pena de nulidade.3 – INTIMEM-SE AS 

RECUPERANDAS para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a 

alegação da empresa SONOPAZ DREAM FACTORY COMERCIAL 

ATACADISTA LTDA (fl. 5849 - vol. 30) de que seu crédito foi quitado 

“anteriormente” e não existem valores em aberto.3.1 – Sem prejuízo da 

intimação das devedoras INTIME-SE O ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no 

mesmo prazo esclarecer a alegada quitação, já que o mesmo encaminhou 

correspondência à empresa em questão informando que seu crédito foi 

arrolado pelas devedoras como quirografário na quantia de R$ 17.745,00 

(fl. 5850/verso – vol. 30).3.2. Com a manifestação das devedoras e do 

administrador judicial, conclusos para deliberações.4 – INTIME-SE O 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre o pedido formulado pela empresa UNIDAS S/A, esclarecendo qual a 

forma de pagamento ficou ajustada no plano de recuperação judicial com 

relação à referida empresa e, caso tenha constado que o crédito desta 

seria adimplido em uma única parcela, informar a razão pela qual este 

ainda não foi quitado.5 – Finalmente, considerando as diversas certidões 

de créditos juntadas nos autos, oriundas da Justiça Trabalhista, 

OFICIEM-SE AOS RESPETIVOS JUÍZOS, comunicando que as partes 

interessadas deverão adotar as medidas adequadas para o recebimento 

de seus créditos, nos moldes previstos na Lei n.º 11.101/2005.Expeça-se 

o necessário.Intimem-se. Cumpra-se dando ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 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, BIMETAL 

INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENNER HERRMANN S.A., BANCO J. SAFRA 

S.A, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A-ELETRONORTE, 

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SEGURANÇA, 

BANCO BRADESCO S/A, VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A, ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ERICSSON 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - 

BANCO MULTIPLO, RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, ITAU UNIBANCO S.A, 

GONSALLES E COUTINHO LTDA, MOVIDA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS S/A, 

APTA VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDAQ, AÇOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CALCÁRIO TANGARÁ S/A-INDUSTRIA E 

COMÉRCIO, OI S/A, THARA LOCAÇÃO MUNCK LTDA ME, J. V. VOLPATO 

BASILIO-ME, APPARECIDA ENRICE CATARINO, SIKA S/A, SOLARIS 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/A, ASSALIM LOCAÇÃO DE GUINDASTE 

LTDA-EPP, SMARTI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME, 

COLUMBUS MCKINNON DO BRASIL LTDA, LUMA LOCAÇÕES DE 

EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA, ENGETOWER ENGENHARIA 

E CONSULTORIA LTDA, DURLI LOGÍSTICA LTDA, R.M . LOPES - ME, 

ALLCONS ENGENHARIA LTDA, CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS 

E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, MT COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, RAS LOCAÇAO DE GUINDASTES LTDA - ME, HIPER 

MERCADO GOTARDO LTDA, DISMOBRAS DIST DE MOVEIS E 

ELETRODOMEST S/A, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, SANY 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL LTDA, ALDO DE 

ALMEIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS - ME, SAO PEDRO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A, SUPERMIX CONCRETO S.A., LOC VALE LTDA ME, SÃO 

JOÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A., WEG TINTAS LTDA, TRANSCD TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, 

AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., EUROMÁQUINAS 

EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA., BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A, MUNDIAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA 

LTDA - EPP, VAGNESTON RODRIGUES ALVES, MAN LATIN AMERICA IND. 

E COM. DE VEÍCULOS LTDA, CALCÁRIO TANGARÁ - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., SGS DO BRASIL LTDA., J. F. FERRAMENTAS LTDA., 

TOPOCART - TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS 

LTDA, TRANSMINO TRANSPORTES LTDA., BRUGNARA ADVOGADOS, 

TRIBUTARE GESTÃO TRIBUTÁRIA EMPRESARIAL LTDA, KLOECKNER 

METALS BRASIL S/A, VENTURA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, 

SONOPAZ DREAM FACTORY COMERCIAL ATACADISTA LTDA, CAIADO 

PNEUS LTDA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, GERDAU 

AÇOS LONGOS S/A, LOCALIZA RENT A CAR S/A, WIDAL E 

MARCHIORETTO LTDA, TRANSPORTADORA FLECHA LTDA, OXIPIRA 

AUTOMAÇÃO METALÚRGICA LTDA (E OUTROS)., PLP PRODUTOS PARA 

LINHAS PREFORMADOS LTDA

 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: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150 A-MT, ADRIANA SERRANO CAVASSANI - 

OAB:196162, ADRIANO MEDEIROS DA SILVA BORGES - OAB:OAB/SP 

134.295, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT 13.241-A, 

ALEXANDRE THIOLLIER FILHO - OAB:40952, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, ALMINO AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B/MT, 

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO - OAB:14.851MT, AMARO 

CESAR CASTILHO - OAB:4.384-B, ANA LIVIA SILVA E ALVES - 

OAB:296991, ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:200.777/SP, 

ANDRÉ NORIO HIRATSUKA - OAB:231.205-SP, ANDREI BRAGA MENDES 

- OAB:21545, ANDREIA MESQUITA DA SILVA - OAB:15.209, ANTÔNIO 

DE MORAES DOURADO NETO - OAB:23.255/PE, ARTHUR EDMUNDO DE 

SOUZARIOS JÚNIOR - OAB:24350, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CAMIRA MORENO RODRIGUES - OAB:266.462/SP, 

CARLOS EDUARDO LISCHEWSHI MATTAR - OAB:OAB/SP 256.849, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14167/MT, CAROLINE 

MÁXIMO LEVENTI BAÍA - OAB:6835/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA 

DE MORAES - OAB:14485/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:MT 13.994-A, DANIELE PAROLINA SETEM - 

OAB:341.608-SP, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B /MS, 

DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, DIEGO DA COSTA 

MARQUES - OAB:17.154/MT, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:8564, EDDYE KERLEY CANHIM - OAB:6511, EDMILSON GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:125378, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9.203/MT, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, FERNANDO 

FRETAS FERNANDES - OAB:OAB/MS 19.171, FERNANDO JOSÉ GARCIA 

- OAB:134.719/SP, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

Frederico de Oliveira Amaral - OAB:139733/MG, GABRIEL MACHADO 

MARINELLI - OAB:249.670, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, GISELE CARVALHO CAIRE RAMOS - OAB:117.131/MG, 

GLAUDSON EDUARDO DINIZ - OAB:110.641, GUILHERME TILKIAN - 

OAB:257226/SP, GUILHERME VILELA DE PAULA - OAB:, HELDER 

GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941/OABT-MS, HERNANI ZANIN 

JUNIOR - OAB:305.323/SP, IGOR MACIEL ANTUNES - OAB:74420 , Igor 

Pinto Mascarenhas - OAB:105656/MG, ILÍETE YUNG - OAB:16.371, 

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074, IZILDA FERREIRA 
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MEDEIROS - OAB:78000, JACKSON ANDRÉ DE SÁ - OAB:9162/SC, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA 

- OAB:10.962-B/MT, JOÃO CARLOS DA COSTA - OAB:1258/RO, JOÃO 

TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A, JORGE LUIS BONFIM 

LEITE FILHO - OAB:309115, JOSE ADEMIR CRIVELARI - OAB:115653, 

JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, JOSÉ EDUARDO TAVANTI 

JUNIOR - OAB:299.907-SP, KEDMA MORAES WATANABE - 

OAB:SP/256.534, LEONARDO DE LIMA NAVES - OAB:91166/MG, 

LEONARDO SPERB DE PAOLA - OAB:16015/PR, LEYLA ANTONIA 

ALIOTI - OAB:72621/SP, LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO LOUREIRO - 

OAB:OAB/MT 12.817, LUDOVICO ANTONIO MERGHI - OAB:905-A, LUIZ 

CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475, MAGNUS BRUGNARA - 

OAB:OAB/MG 96.769, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARCELO DE CAMARGO T. PANELLA - OAB:143671 / 

SP, MARCELO JAIME FERREIRA - OAB:OAB/DF 15.766, MARCELO 

TESHEINER CAVASSANI - OAB:20.514-A/MT, MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:71318/SP, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:16155, 

MARIELE DE LIMA MUNIZ - OAB:8.943/MT, MARINA CARVALHO 

BATISTA - OAB:14073-DF, MAURICIO ABENZA CICALÉ - 

OAB:222.594/SP, Maurivan Botta - OAB:OAB/SP 87.035, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, MONICA CRISTINA 

FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13.237-B, Nei Comis Gar - 

OAB:OAB/RS 73.448, ORONTES PEDRO ANTUNES MARIANI - 

OAB:OAB/RS 76.364, OSVALDO FRANCISCO JUNIOR - OAB:106054/SP, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B, Priscila Botelho Oliveira 

Marques - OAB:256133, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RENATO ALBUQUERQUE SOARES - OAB:OAB/CE 18.172, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT, RICARDO TOPEDINO - OAB:143-227-A-SP, ROBERTO 

LUIS GASPAR FERNANDES - OAB:111040, ROBERTO LUIS GASPAR 

FERNANDES - OAB:11216-A, RODOLFO FONTANA - OAB:343.143-SP, 

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630, 

ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621, ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8.755/MT, SALMEN KAMAL GHAZALE - 

OAB:7105/MT, TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12.296 

OAB/MT, TATIANA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MG 152.324, 

THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - OAB:15.663, VICTOR 

LUIS DE SALLES FREIRE - OAB:OAB/SP 18.024, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661, WANDER 

BRUGNARA - OAB:86.784-MG, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA 

- OAB:10.907/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, 

WINSTON SEBE - OAB:27.510/SP

 Juntada de documento recebido pelo Protocolo Geral.

Interposto por Banco Safra S/Aprotocolado em: 29/04/2016 às 

15:00:09-protocolo: 660476/2016

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023130-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ROSENO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA OAB - MT3640/O-O (ADVOGADO(A))

RICARDO BASSO OAB - MT12739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARY LINDEMANN JUNIOR (REQUERIDO)

RANIEL ANTONIO CORTE (REQUERIDO)

ERIKA DE LIMA CORTE (REQUERIDO)

RONALDO GALVAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ de 

que, tendo em vista a diligencia negativa, conforme CERTIDÃO de ID 

15698026, cujo ato incompleto foi a citação e intimação dos requeridos, 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO 

DIAS, de maneira que, solucionada a pendência, novas diligencias 

poderão ser promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário 

independentemente de novo impulso Judicial, desde que não demande 

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

Nada mais. CUIABÁ/MT, 22 de outubro de 2018. AMANDA MEIRA 

FLORENTINO Gestora Judiciária em substituição SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

- VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1021383-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO BATEMARQUE VILELA CARDOSO (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Não obstante o arrazoado 

exposto pela parte autora e a documentação juntada, entendo necessária 

à realização da audiência de justificação do alegado, nos termos do art. 

562, do CPC, para melhor esclarecimento sobre a sua posse fática e 

esbulho no imóvel em litígio, bem como a data de sua ocorrência. Desta 

forma, DETERMINO: 1. INTIME-SE a parte autora para, que, no prazo de 05 

dias emende a inicial apresentando o seu rol de testemunhas pra oitiva na 

audiência de justificação, que deverão ser intimadas para comparecimento 

à audiência nos moldes do artigo 455, §4º, IV do CPC. 2. DESIGNO 

audiência de justificação para o dia 28/11/2018 às 16h30min. 3. CITE-SE o 

réu para contestar a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), 

ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a partir da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único, CPC), bem como O INTIME para comparecer à audiência 

de justificação na data designada, esclarecendo que poderá intervir, 

desde que o façam por intermédio de advogado. 4. Defiro a autora os 

benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010224-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO JORGE ANTUNES FERRAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR RIBEIRO DE MIRANDA (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que, em 

cumprimento ao item 4 da decisão ID 12869086, impulsiono os presentes 

autos para intimação da parte autora, para manifestação no prazo legal. 

CUIABÁ, 24 de outubro de 2018. AMANDA MEIRA FLORENTINO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO 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-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1008850-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGP AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITELVINA MAVIOLLI (RÉU)

FIA DE TAL (RÉU)

DEVA DE TAL (RÉU)

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA - MST (RÉU)

MARIA DA PENHA (RÉU)

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 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ de 
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que, nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2005, e com fundamento nas 

Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, nos termos da Lei Estadual 

11.419/06, INTIMO A a parte Autora de que foi expedida CARTA 

PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para providenciar o 

recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para 

comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º e 2º, CNGC). Nada 

mais. CUIABÁ, 24 de outubro de 2018. AMANDA MEIRA FLORENTINO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO 

AGRÁRIO 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-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1035026-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINTA MARIA CAMPOS (AUTOR(A))

JOSE LEMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDIMAR GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

WILTON SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

REGINALDO MARTINS DOS ANJOS (AUTOR(A))

MARCELO PEREIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRAN DE SOUZA SANTOS OAB - MT22422/O (ADVOGADO(A))

TOMAZ EDILSON FILICE CHAYB OAB - GO22407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANDE DE TAL (RÉU)

JUNIN DE TAL (RÉU)

JOÃO MONTEIRO (RÉU)

ALIN DE TAL (RÉU)

ELMA DE TAL (RÉU)

MARCELO DE TAL (RÉU)

CHAPÉU DE TAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora para ciência e 

cumprimento das seguintes determinações: - Para o cumprimento da 

retificação no cadastro, com relação ao substabelecimento de andamento 

ID 15481709, mister se faz que informe o número do CPF do Advogado; - 

Ciência de que foi distribuída a Carta Precatória, conforme andamento ID 

15576589; - Nos termos do Provimento nº 56/2007- CGJ, ITEM 8.1.1, e com 

fundamento nas resoluções 4/2007 - DGTJ e 2/2007 - OE e nos termos da 

Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos termos do § 

1° do art. 1,218 da CNGC, apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no formato de 

documento do Word, para o endereço cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para 

que seja expedido o edital de citação, sob pena da publicação da inicial na 

íntegra. Nada mais. CUIABÁ, 24 de outubro de 2018. AMANDA MEIRA 

FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO 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-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1022695-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.G.M. AGROFLORESTAL, INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E OUTROS ENCONTRQADAS NO LOCAL (RÉU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS (RÉU)

RODRIGO DE TAL E OUTROS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação dos interessados, tendo em vista a citação 

por edital publicado em 02.08.2018. Pelo que, em cumprimento ao item 4 e 

5 da r. decisão de ID 4697991, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora e Defensoria Pública. CUIABÁ, 24 de outubro de 

2018. AMANDA MEIRA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003885-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELENE RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAKLLEY CRISTIAN MORAES (RÉU)

NASLEY VITORIA FERREIRA (RÉU)

JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO(A))

NATHALIA DIAS ZANIN CREPALDI DE BARROS OAB - MT21292/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Considerando que houve a 

suspensão da decisão liminar por meio de recurso de agravo de 

instrumento, juntada sob Id. 13859418 e não há decisão posterior quanto à 

modificação do estado do imóvel indefiro o pedido de Id. 15728598, para 

expedição de mandado de reintegração de posse. Intimo a parte autora, 

para que, no prazo de quinze dias, manifeste-se quanto às contestações 

ofertadas sob Id. 14072713 e 14399622, nos termos do artigo 351 do CPC. 

Entendo prejudicados os pedidos de revogação da liminar, ao menos neste 

momento, uma vez que há recurso com esse propósito sendo manejado 

pela parte requerida. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024048-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A 

(ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

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

do prazo por mais quinze dias, formulado pela parte autora, nos termos do 

artigo 139, VI do CPC, vez que formulado dentro do prazo legal. 2. 

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

análise. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078410 Nr: 478-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO BORGES ARAGÃO, 

ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO 

EXPEDITO, CLAUDINEI SALVADOR, IVANIR DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERREIRA ANDARDE - 

OAB:20463/O, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - OAB:17.293/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - OAB:, 

ROBERTO MACHADO - OAB:11.701, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - 

OAB:6.296/MS, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:9296/MS

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Promover a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO dos réus acima nominados, 

dos inominados, não encontrados, ausentes e terceiros interessados 

para, querendo, apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia, caso em que será nomeado curador especial.

Resumo da Inicial: VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO. 

Processo n. º 478-43.2016.811.0041 – Código 1078410. O autor, JORGE 

ANTONIO FERREIRA, idoso maior de 60 anos, move Ação de Reintegração 

de Posse, em face da ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA 

GLEBA SANTO EXPEDITO, seu presidente Sr. PAULO BORGES DE 

ARAGÃO, o membro da diretoria CLAUDINEI SALVADOR, o membro da 

diretoria IVANIR DE MATTOS, já devidamente qualificados e de outras 

PESSOAS NÃO CONHECIDAS, que o autor não teve condições de 

identificar. A presente ação tem por objeto reintegração de duas áreas 

rurais, inicialmente interposta no município de Cláudia (Processo: 

1431-55.2015.811.0101, Código 87851) na qual o Autor é o único e 

legítimo posseiro e legitimador da propriedade junto ao INTERMAT, ambos 

com CAR, (documentos acostados aos Autos), a saber: - LOTE 01 com 

99,74 hectares, Processo de Legitimação na INTERMAT com o protocolo n. 

º 425.693/2015 em andamento no órgão competente, e o CAR (Cadastro 

A m b i e n t a l  R u r a l )  s o b  o  p r o t o c o l o  d e  n .  º 

MT-5103056-749765D24E863E9D84F8F34124D5B56B. - LOTE 02 com 

129,67 hectares, Processo de Legitimação na INTERMAT com o protocolo 

n. º 505.894/2015 em andamento no órgão competente, e o CAR (Cadastro 

Ambiental Rural) sob o protocolo de n. º MT-5103056-076E E750 

44DA94135DDA5D3D9C8BD82 A. Os imóveis descritos acima, 

permaneceram por mais de um ano na posse do Autor sem nenhuma 

objeção ou turbação, o Autor fez benfeitorias, plantou plantas medicinais e 

também mudas de árvores visando a recuperação da área, enfim, tudo 

covardemente destruído pelos invasores. OS LOTES 01 E 02 

TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 229,41 HECTARES PERTENCENTE AO 

ESTADO DE MATO GROSSO E PASSÍVEL DE SER REGULARIZADA, BEM 

DEMONSTRADO NO MAPA ACOSTADO AOS AUTOS. DESTA FORMA, 

ESTAS ÁREAS SE ENCONTRAM FORA DO PERÍMETRO DO PROJETO DE 

ASSENTAMENTO SANTO EXPEDITO, E TAMBÉM FORA DAS ÁREAS DAS 

FAZENDAS DA REGIÃO. Após a invasão o Autor procurou 

insistentemente a conciliação com estes invasores, para que deixassem a 

propriedade pacificamente, todavia, restaram infrutíferas todas as 

tentativas. Os invasores portando armas de fogo de alto calibre se 

recusaram a sair dos lotes do Autor, inclusive dirigindo ameaças de morte 

contra o Autor, que preferiu se retirar visando preservar a sua própria 

vida, tendo em vista que a conduta dos invasores foi de animosidade, 

truculência, vileza e covardia, repito: portando armas de fogo de grosso 

calibre, bem explicado nos boletins de ocorrências acostados aos Autos. 

Provados assim a posse do Autor no imóvel de sua propriedade, e o 

esbulho praticado pelos suplicados, restam cumpridos todos requisitos do 

ordenamento jurídico. Fato é, que o Autor tem o direito de ser restituído na 

posse do imóvel. Não havendo possibilidade do Autor resistir à invasão 

por seus próprios meios, cabe agora, valer-se da tutela do Poder 

Judiciário, para ver restituída a sua posse. DIANTE DO EXPOSTO, 

REQUER: Requer os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA por ser pobre na 

forma da Lei, conforme declara no documento aos Autos, não podendo 

arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo 

do próprio sustento e da sua família. A concessão liminar da reintegração 

de posse, nos termos do artigo 562 do CPC/2015, determinando-se a 

expedição de mandado para o cumprimento de tal desiderato; Desde já a 

requisição de força policial para acompanhar o Senhor Oficial de Justiça 

quando do cumprimento do mandado liminar. Cumprindo, ainda informar 

que o Autor se dispõe a acompanhar o Oficial de Justiça na diligência, se 

este julgar difícil a localização do imóvel se este assim o desejar; A citação 

de todos os invasores no endereço constante no preambulo para petição 

inicial para, querendo, contestarem a presente demanda, no prazo legal, 

sob pena de revelia quanto a matéria de fato; Ao final, que seja julgada 

totalmente procedente, condenando-se os réus aos ônus da 

sucumbência, honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento), e 

nas custas judiciais; O Autor pretende provar o alegado por todos os 

meios de prova em direito admitidas, em especial, a tomada de depoimento 

pessoal dos invasores; Seja autorizado o Senhor Oficial de Justiça a agir 

nos limites prescritos pelo artigo 212, § 2º do CPC/2015, e a requisitar o 

apoio de força policial, caso seja necessário, como dito, o Autor não 

conseguiu identificar todos invasores, desconhecendo-os demais não 

identificados, sendo necessário que o Senhor Oficial de Justiça, quando 

do cumprimento do mandado liminar, os identifique. a) Seja fixada multa 

cominatória diária para o caso dos Réus promoverem nova turbação e/ou 

esbulho possessórios até a efetiva desocupação do imóvel; b) Seja 

autorizado o desfazimento, desde o momento da propositura da ação, 

eventuais construções que sejam realizadas no imóvel do Autor; c) 

Protesta mais, provar o alegado por todos os meios em direito permitidos, 

notadamente pelo depoimento pessoal do promovido, sob pena de 

confissão, oitiva de testemunhas, cujo rol será oportunamente 

colacionado, juntada de novos documentos, inspeções, pericias e 

vistorias, todas, desde já, ficam expressamente requeridas; d) Seja 

determinada a citação dos Réus, por carta precatória se necessário, nos 

moldes do artigo 246 do CPC/2015, no endereço declinado no preâmbulo 

da peça inaugural, para, querendo, contestar a presente no prazo legal, 

sob pena de confesso e aplicação dos efeitos da revelia; e) Seja deferida 

a junta de novos documentos, para que se produzam todos os efeitos 

legais e jurídicos, inclusive do rol de testemunhas, caso seja necessária à 

audiência de justificação prévia; f) Que por ad cautela, se aplique o 

princípio da fungibilidade das ações possessórias outorgando 

conversibilidade para a correta proteção legal, bem como a fungibilidade 

entre tutela cautelar e a tutela antecipatória. Dá-se à causa o valor de R$ 

388.739,00 (trezentos e oitenta e oito mil e setecentos e trinta e nove 

reais). Cláudia/MT, 16 de outubro de 2018. Nestes termos, pede 

deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.Assiste razão ao Ministério Público quanto à 

necessidade de cumprimento da determinação do artigo 554º1º do 

CPCDesta forma determino:1.EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos 

réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do 

CPC, com prazo de 20 (vinte) dias, desde já, nomeio a Defensoria Pública 

para defesa dativa.2.Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à 

Defensoria Pública, para atuar na defesa dos citados por edital, conforme 

nomeado também na decisão supramencionada.3.DETERMINO que a parte 

autora tome providências para dar ampla publicidade da presente ação e 

seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes 

espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse 

objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC.4.Dê ciência ao 

Ministério Público desta decisão.

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, LUCAS RODRIGUES DE 

CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 22 de outubro de 2018

Amanda Meira Florentino de Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1167298 Nr: 38929-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORA VIRGILIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PIRES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO as partes AUTORA e 

REQUERIDA para tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito:

4. INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 05 dias pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como 

para em 15 (quinze) dias, arrolar as testemunhas ou complementar o rol 

apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 906505 Nr: 34582-32.2014.811.0041

 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: MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKE LUCAS DE MOURA COSTA, 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM GRAMADO III, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., 

ALESSANDRA MARIA EZIDORO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido Mandado e a Parte Autora 

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

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

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

Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 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 Provimento 56/2007-CGJ, item 

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido Mandado e a Parte Autora 

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

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao local da intimação. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1021605 Nr: 32727-81.2015.811.0041

 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: AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A, BERTE FLORESTAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JUNIOR BERNARDO, JOSIEL DA SILVA 

STRUTT, DANIEL JOSE DA COSTA, OZIAS ALVES DOS SANTOS, 

VALDOMIRO COSTA RODRIGUES, JOSMAR DA SILVA STRUTT, WESLEY 

DA SILVA SANTOS, MARLENY TEIXEIRA, MARIANA F. RIBEIRO, OZIAS 

WECKWERTH, WALDIR FRANCISCO DE SOUZA, HILTON PARANHOS, 

GEILSON UBIALI, ISABEL PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT, JULIANA DE SOUZA ANDRADE - OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TABAJARA AGUILAR 

PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538/O

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 357731 Nr: 28073-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILADELFO DOS REIS DIAS, BENTA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL OLIVEIRA, ASSOCIAÇÃO NOVA 

UNIÃO, VALDOMIRO FAUSTINO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, DANIEL ZAMPIERI BARION - OAB:7519, FABÍOLA 

CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT, GERALDO 

UMBELINO NETO - OAB:10209, GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10209/MT, José Mauricio Paz Neto - OAB:24301/O, LORENA 

MARIA DE NORONHA - OAB:11371, PAMELA NATÁLIA CIGERZA 

MARTINS ALEGRIA - OAB:13.864/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749/MT, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960/O

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

OAB:18218/MT, JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:19838 OAB/MT

 Processo n° 28073-95.2008.811.0041

Código 357731

Vistos.

Restituo estes autos à 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário para 

apensamento destes ao processo de n° 11227-51.2018.811.0041 (Código 

1311395), conforme determinado no feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010470-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT0003988A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACLEIDE ROCHA DE SOUZA (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 

participação no curso Formação de Formadores a ser pela Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM do 

STJ em Brasília, no período de 6 a 8 novembro do corrente ano, 

REDESIGNO a audiência de justificação para o dia 29/11/2018 às 

13h30min. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008148-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM VIDAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO PEREIRA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse com pedido liminar proposta em 10/09/2018, por 

JOAQUIM VIDAL DA SILVA, contra MANOEL ANTONIO PEREIRA, tendo por 

objeto um lote urbano, na rua Araraquara, s/nº, Chácara Nossa Senhora 

da Conceição, bairro Jardim União, nesta comarca. Afirma a parte autora 

que, é possuidor do imóvel, objeto da lide, desde 11/09/2015, quando o 

adquiriu de Ronaldo Alves Ferreira, por meio de contrato de compra e 

venda. Quanto ao esbulho, afirma que entre setembro e outubro de 2016, 

o réu teria invadido o imóvel do autor, que por diversas vezes o teria 

procurado e por fim o notificou extrajudicialmente em 02/12/2016, para que 

desocupasse o imóvel. Com a inicial vieram os documentos de Id. 

15240624. O feito foi distribuído inicialmente perante o juízo da quarta vara 

cível da comarca de Várzea Grande, sendo remetido a esta vara, 

conforme decisão de Id. 15705239. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a 

proteção ao possuidor quanto a sua mantença na posse da propriedade 

ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de 

turbação ou esbulho. Entretanto, para a referida mantença, necessário se 

faz a demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para 

a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em 

sede de liminar, encontrando-se esse rol disposto perante a intelecção do 

artigo 561 do Código Civil, assim dispõe: “Art. 561. Incumbe ao autor 

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

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

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração”. (destaquei). No entanto, para concessão de medida liminar, 

e adoção do rito especial das ações possessórias há a necessidade que 

a posse tenha sido molestada a menos de ano e dia, conforme determina o 

artigo 558 do CPC: Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de 

reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a 

ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado 

na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, 

será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter 

possessório. (grifo nosso) No caso dos autos, a parte autora admite em 

sua inicial que o esbulho ocorreu ao final do ano de 2016, ou seja, quase 

dois anos antes da propositura da presente demanda, o que impede a 

concessão de liminar. Não é o caso de designação de audiência de 

justificação, pois esta se faz necessária para análise da liminar, nos 

termos do artigo 562 do CPC, o que não se aplica ao caso, por tratar-se de 

posse velha, em que há expressa proibição de concessão de liminar. 

Desta feita, ante o lapso temporal decorrido entre o suposto esbulho, e a 

propositura da ação, nos termos do artigo 558 do CPC, e não havendo 

pedido de antecipação de tutela, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR formulado pelo autor sobre o lote localizado na Rua 

Araraquara, s/nº, Chácara Nossa Senhora da Conceição, bairro Jardim 

União, nesta comarca Determino ainda: 1. CITE-SE o réu para contestar a 

ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC) sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial pela parte autora, 

se não contestados, bem como da presente decisão; 2. DECORRIDO o 

prazo, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se. 3. Deixo de designar 

audiência de conciliação neste momento, por se tratar de demanda com 

rito especializado. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001312-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELICE SANTANA OAB - MT22940/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATURNINO PEDRO DE ALMEIDA (RÉU)

LEONARDO PEDRO DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA SCARPATT CAETANO OAB - MT21357/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por IRACEMA MARIA DE OLIVEIRA, sob Id. 14715473, 

alegando haver omissão em uma decisão não especificada, quanto à oitiva 

de duas testemunhas e omissão quanto a documentos e provas que 

demonstrariam a posse da autora. Foi certificada a tempestividade dos 

embargos de declaração, conforme Id. 15459188. A parte embargada 

manifestou-se conforme Id. 15674387 pela rejeição dos embargos de 

declaração. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Da tempestividade dos embargos Em que pese a certidão de Id. 

1549188, entendo que os presentes embargos não são tempestivos. Isto 

porque, a parte está pretendendo a modificação da decisão proferida em 

audiência, de Id. 13592657, onde foi indeferido o pedido de substituição de 

testemunhas e indeferida a liminar pretendida pela parte autora. A decisão 

de Id. 13770785, não foi atacada pelo recurso, que aliás, sequer indica 

expressamente qual a decisão pretende modificar. A decisão de Id. 

13592657, foi publicada em audiência, tendo iniciado o computo do prazo 

para interposição do recurso em 25/05/2018, sendo o recurso oposto em 

13/08/2018, quase 90 dias após a decisão que pretende modificar. 

Dispositivo Desta, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, ante a 

sua manifesta intempestividade, uma vez que pretende modificar a 

decisão proferida na primeira audiência de justificação, ocorrida em 

25/05/2018. Saneamento do feito. Compulsando os autos, verifico que 

estão aptos a saneamento, uma vez que já apresentada contestação 

pelos réus, e impugnação pela parte autora, pelo que, passo à 

organização, nos termos do artigo 357, I do CPC. Da preliminar de inépcia 

da inicial. Em sua contestação, os réus suscitam preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de demonstração de posse. Ocorre que, tal pedido, 

manejado na contestação apresentada se confunde com o mérito, e não é 

de fato, questões prejudiciais ou preliminares, posto que pretende a 

alegação da causa de pedir, qual seja a posse anterior. Acerca do tema a 

jurisprudência já se tem posicionamento firme: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE-SE COM O MÉRITO 

– PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA E PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR 

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO 

– PREFEITO E SECRETÁRIA MUNICIPAL – VERBA FEDERAL DO TETO 

FINANCEIRO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA – APLICAÇÃO PARCIAL COM 

DESVIO DA FINALIDADE ESTRITA DO OBJETO – UTILIZAÇÃO EM 

BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE 

DOLO OU CULPA – MERA IRREGULARIDADE – NÃO CARCTERIZAÇÃO DE 

CONDUTA DO ART. 11 DA LEI 8.429/92 – RECURSOS PROVIDOS – 

SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.1. A alegação de 

não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação civil pública por 

não ter concorrido para o cometimento de ato de improbidade 

administrativa confunde-se com o próprio mérito da demanda, devendo ser 

com este analisado.2. o STJ sedimentou o entendimento de que o juízo 

singular é competente para processar e julgar os atos de improbidade 

administrativa praticados por prefeito, haja vista declaração de 

inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da Lei n. 

10.628/02.3. Nos termos da Súmula 209 do STJ, compete à Justiça 

Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e 

incorporada ao patrimônio municipal. 4. Não há cogitar na ocorrência de 

cerceamento de defesa, quando a prova documental carreada aos autos 

é suficiente para esclarecer que a matéria é eminentemente de direito.5. A 

utilização de parte de verba federal com destinação específica em ações 

que fogem ao estrito objeto, mas beneficiam a população, caracteriza 

mera irregularidade, porquanto ausente dolo ou má-fé na conduta. (Ap 

24090/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, 

Publicado no DJE 30/01/2018) Portanto, tratando-se de preliminar que se 
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confunde com o mérito, com ele deverá ser analisada, não cabendo a 

extinção do feito, sem resolução do mérito. Da preliminar de ilegitimidade 

passiva de Saturnino Requerem os réus a exclusão de Saturnino do polo 

passivo, pois somente o réu/reconvinte Leonardo exerceria a posse sobre 

o imóvel. Ocorre que, tal como na preliminar anterior, tal alegação se 

confunde com o mérito, uma vez que somente neste momento poderá ser 

verificado o exercício de posse e esbulho supostamente praticado pelas 

partes. Não há nos autos, elementos suficientes, em especial na 

contestação para excluir, ao menos neste momento, o réu Saturnino do 

polo passivo, pelo que rejeito o pedido de exclusão do polo passivo pela 

ilegitimidade passiva. Dos pontos controvertidos. Ultrapassadas as 

questões preliminares, passo à fixação dos pontos controvertidos e 

fixação das provas que ainda serão produzidas. 1. Como se trata de ação 

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

o autor e ao reconvinte quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao 

réu e reconvindo quanto de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor reconvinte, fixo os pontos controvertidos sobre os quais 

incidirão a prova: a) a origem da POSSE do demandante sobre o imóvel, 

bem como a forma e o tempo de exercício; b) se esta POSSE era pública, 

mansa e pacífica na data do suposto esbulho; c) quando e de que forma 

se deu a suposta ameaça a posse e/ou turbação/esbulho alegado. d) a 

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

pontos controvertidos acima, defiro a produção de prova testemunhal e 

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

06/02/2019 às 14h30min. 4. INTIME-SE as partes para, no prazo de 05 dias 

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

do CPC. 5. INTIME-SE as partes para, em 15 (quinze) dias, depositarem o 

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

nos termos do artigo 450 do CPC. 6. Ressalto que cabe ao advogado da 

parte intimar as testemunhas para comparecerem ao ato, nos termos do 

artigo 455 do CPC. À SECRETARIA determino: 7. Decorrido o prazo de 05 

dias, em havendo manifestação, façam-me os autos conclusos. 8. 

INTIME-SE, pessoalmente autor e ré para que compareçam à audiência de 

instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil. Cuiabá, 23 de outubro de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036430-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036430-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS VINICIUS GONCALVES DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente, destaco que sou conhecedor da posição doutrinária e 

jurisprudencial que pugna quanto à desnecessidade de prévio 

requerimento administrativo quanto ao seguro DPVAT, para que o pleito na 

esfera judicial possa ser postulado. No entanto, revejo o aludido 

posicionamento e com a vênia necessária, passando a acompanhar a 

corrente que defende o esgotamento da via administrativa, com a 

consequente caracterização de resistência à pretensão exposta em juízo 

para que seja viável a autuação do Poder Judiciário. Assim, intime-se a 

parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo do direito postulado em juízo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme recente entendimento do eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 

04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 01/12/2015 – 

Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 22/11/2016). Com o 

transcurso do prazo estabelecido, certifique o necessário e em seguida 

remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1036372-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA KAROLINE CARDOSO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036372-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICTORIA KAROLINE CARDOSO DA CUNHA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos etc. A parte autora pretende a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais 

necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, 

documento que comprove a situação de necessidade. Diante do crescente 

número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não 

preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem como diante 

da disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033918-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO LISBOA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINO LISBOA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033918-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESUINO LISBOA DE OLIVEIRA RÉU: JESUINO LISBOA DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do 

NCPC. Intime-se o Ministério Público para, querendo, se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do NCPC). Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036528-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON SANTANA PARMEGIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 21 de 549



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036528-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DENILSON SANTANA PARMEGIANI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco 

que sou conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna 

quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao 

seguro DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. 

No entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036494-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE LIMA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036494-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOEL DE LIMA COELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco que sou 

conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à 

desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035901-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A.A DA SILVA CONSTRUCAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035901-76.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: A.A DA SILVA CONSTRUCAO - ME REQUERIDO: AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA 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 distribuição 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. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1020144-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT0019555A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020144-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA Vistos. Ultime a 

Secretaria deste Juízo as determinações contidas no despacho de id 

15224741. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1023254-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RAFAELA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REVERSON SEVERINO DIAS (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023254-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMANDA RAFAELA GOMES DA SILVA RÉU: MRV PRIME PARQUE 

CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, REVERSON SEVERINO DIAS 

Vistos. Suspendo, por ora, o cumprimento da liminar concedida na decisão 

de id 15684759. Manifeste-se a parte autora acerca do petitório de id 

16072740, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, retifique a 

Secretaria deste Juízo o polo passivo da presente ação, habilitando o 

peticionante e o seu advogado no sistema PJE, em substituição a "fulano 

de tal". Após, aguarde-se a realização da audiência de conciliação e o 

decurso do prazo para apresentação da contestação, e, nas hipóteses 

dos artigos 350 e 351, do prazo para impugnação. Decorridos todos os 

prazos acima, certifique-se e conclusos. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007922-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA MIRANDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007922-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TATIANE CRISTINA MIRANDA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Restituo os autos à Secretaria, 

em atenção à certidão de id 16099378, para ultimação das determinações 

contidas na sentença de id 16001223. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1035996-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE HERREIRA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO HENRIQUE ARTERO GAVIOLI (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035996-43.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE HERREIRA CUNHA RÉU: PABLO HENRIQUE ARTERO GAVIOLI 

Vistos. Transitada em julgado a sentença homologatória do acordo 

entabulado entre as partes, defiro o levantamento da caução pecuniária 

depositada em Juízo pela parte autora para cumprimento da decisão liminar 

de despejo que a ela estava condicionada. Proceda-se a vinculação do 

numerário e expeça-se o competente alvará em favor do advogado da 

parte autora (id 10893724), constando os dados bancários informados (id 

14493053). Ademais, observe a Secretaria deste Juízo, quanto à certidão 

de id 12843118, a existência de comprovante de recolhimento de custas e 

despesas processuais pela parte autora no início do processo, segundo 

se denota do id 10898653, remetendo os autos para apuração de saldo 

devedor remanescente, das quais as partes ficam dispensadas (NCPC, 

90, § 3º). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1023254-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RAFAELA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHA OAB - MT7.102-B (ADVOGADO(A))

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO(A))

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA OAB - 

MT24873/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REVERSON SEVERINO DIAS (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023254-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMANDA RAFAELA GOMES DA SILVA RÉU: MRV PRIME PARQUE 

CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, REVERSON SEVERINO DIAS 

Vistos. Suspendo, por ora, o cumprimento da liminar concedida na decisão 

de id 15684759. Manifeste-se a parte autora acerca do petitório de id 

16072740, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, retifique a 

Secretaria deste Juízo o polo passivo da presente ação, habilitando o 

peticionante e o seu advogado no sistema PJE, em substituição a "fulano 

de tal". Após, aguarde-se a realização da audiência de conciliação e o 

decurso do prazo para apresentação da contestação, e, nas hipóteses 

dos artigos 350 e 351, do prazo para impugnação. Decorridos todos os 

prazos acima, certifique-se e conclusos. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021986-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUZA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030534-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MARIA DA SILVA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028111-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MARIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (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 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035675-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035675-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

23.01.2019, às 10:40 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 
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última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1011259-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES VAZ (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, comparecerem nesta 

secretaria a fim de assinarem o competente Termo de Caução, nos termos 

da decisão proferida. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034797-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO SANTOS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034797-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVANILDO SANTOS LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 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, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como que restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/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. 

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 

Lei nº 6.194/74 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 deste 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]. Por fim, anoto que, 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 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. Designo o dia 23.01.2019, às 08:32 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 07 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. 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, § 
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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. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1011259-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES VAZ (RÉU)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores 

referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) 

Mandado(s) de Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia 

de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida 

guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023333-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIRGINIA DA MOTTA ROTTILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER EVARISTO TONELLI PEIXER OAB - MS8586 (ADVOGADO(A))

THIAGO VINICIUS CORREA GONCALVES OAB - MS15417 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIZ POMPERMAIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULO GROTTI OAB - MS4412 (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCISCO SUZIN OAB - MS15972 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023333-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA VIRGINIA DA MOTTA ROTTILI REQUERIDO: ALMIR 

CARNEIRO PEREIRA Vistos etc. Verifico na missiva que o termo de 

audiência foi juntado no dia 15 de outubro do mês corrente, ou seja, 02 

(dois) dias antes da audiência designada, o que restou prejudicada. A 

embargante requerer a redesignação do ato prejudicado (id. 15678213). 

Desta feita, designo o dia 21.11.2018, às 15:00 horas, para audiência de 

oitiva da testemunha, que será realizada na sala de audiências deste 

Juízo. Intime-se a testemunha pessoalmente, através de oficial de justiça, 

conforme determinado (id. 15425958). Às providências. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023333-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIRGINIA DA MOTTA ROTTILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER EVARISTO TONELLI PEIXER OAB - MS8586 (ADVOGADO(A))

THIAGO VINICIUS CORREA GONCALVES OAB - MS15417 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIZ POMPERMAIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULO GROTTI OAB - MS4412 (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCISCO SUZIN OAB - MS15972 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023333-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA VIRGINIA DA MOTTA ROTTILI REQUERIDO: ALMIR 

CARNEIRO PEREIRA Vistos etc. Verifico na missiva que o termo de 

audiência foi juntado no dia 15 de outubro do mês corrente, ou seja, 02 

(dois) dias antes da audiência designada, o que restou prejudicada. A 

embargante requerer a redesignação do ato prejudicado (id. 15678213). 

Desta feita, designo o dia 21.11.2018, às 15:00 horas, para audiência de 

oitiva da testemunha, que será realizada na sala de audiências deste 

Juízo. Intime-se a testemunha pessoalmente, através de oficial de justiça, 

conforme determinado (id. 15425958). Às providências. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035828-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MORAES DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT0009825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035828-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON MORAES DE LARA RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. 

Defiro a gratuidade pleiteada na inicial. Quanto ao pedido de tutela de 

urgência, intime-se o requerido para que manifeste-se acerca do pleito no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas. Transcorrido o referido prazo, 

certifique o necessário e em seguida remeta-se com urgência. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035750-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BARRETO SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (RÉU)

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035750-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRICIA BARRETO SAMPAIO RÉU: AVIANCA, COMPANIA PANAMENA 

DE AVIACION S/A Vistos etc. Inicialmente verifico que não consta nos 

autos a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das custas 

processuais, contudo, em consulta ao sistema de arrecadação, verifico 

que as custas foram devidamente recolhidas. Desta feita, designo o dia 

29.01.2019, às 11h30min para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 01 da Central da Conciliação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 
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de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Por fim, intime-se a autora para 

juntar nos autos a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento 

das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018023-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI FRANCISCO MATOS DE MOURA (AUTOR(A))

ERICA BALMANT MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018023-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERLI FRANCISCO MATOS DE MOURA, ERICA BALMANT MOURA RÉU: 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos etc. 

Designo o dia 29.01.2019, às 11h00min para audiência de conciliação, que 

será realizada na sala 04 da Central da Conciliação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031589-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ESTANCIA MANAUA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LÚCIA RICARTE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031589-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ESTANCIA MANAUA RÉU: ANA 

LÚCIA RICARTE Vistos etc. Designo o dia 29.01.2019, às 12h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 da Central da 

Conciliação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031500-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031500-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: PANTANAL TRANSPORTES 

URBANOS LTDA Vistos etc. Designo o dia 29.01.2019, às 12h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 da Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034638-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. RIQUETTI TRANSPORTE - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (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. Designo o dia 29.01.2019, às 

08h30min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 05 da 

Central da Conciliação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022084-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRIANE ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022084-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NEIRIANE ROCHA DOS SANTOS REQUERIDO: MRV PRIME 

PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Designo o 

dia 29.01.2019, às 10h00min para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 05 da Central da Conciliação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016106-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE KELLI ROSA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013912-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GIVALDO ONOFRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(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, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Id. 16117884), devendo, caso queiram, o 

assistente técnico de cada uma das partes, no mesmo prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010196-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Id. 16117359), devendo, caso queiram, o 

assistente técnico de cada uma das partes, no mesmo prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. Nada Mais.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022215-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLACIMAR CASTRO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Id. 16116631), devendo, caso queiram, o 

assistente técnico de cada uma das partes, no mesmo prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1084168 Nr: 3496-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELDIMAR DE AMORIM GOMES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se o respectivo alvará ao perito 

judicial.Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do 

montante disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 

115.Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto 

no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 

do CNJ, que possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, 

monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de levantamento de 

depósito condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária 

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Após, 

arquive-se, com baixa na distribuição e cautelas de praxe. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 879161 Nr: 16276-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LOPES DA CRUZ

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Processo nº 16276-15.2014.811.0041

Código 879161

Vistos.

 Diante da ocorrência de equívoco na publicação disponibilizada no DJE nº 

10351, publicada no dia 04.10.2018, tendo em vista que a parte requerida 

não foi devidamente intimada para manifestar.

 Intime-se o requerido para se manifestar acerca do documento de fls. 

106, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 218, §3º, NCPC)

Após, voltem-me estes autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 750912 Nr: 2653-49.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA MARTINS DE SOUZA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT 7670, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/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. 352. 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, 16 de outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 876555 Nr: 14476-49.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

LUCIANA JOANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SÁVIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 120/121.

Expeça-se o ncessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 869847 Nr: 9427-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4.464-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 254.
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Desta feita, determino que intimem-se as partes para que, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, manifestem acerca do laudo pericial de fls. 200/230.

Após, conclusos.

Cumpra-se com URGÊNCIA, po tratar-se de feito inserido na Meta 2/2018 

do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1072168 Nr: 56284-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAGRO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028

 Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 10 dias, acerca do 

teor da certifdão de fls. 74, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730377 Nr: 26428-30.2011.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA VERDÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS AMARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias. Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá 

Certidão de Crédito em favor do credor, devendo adotar todas as 

providências estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 463248 Nr: 31582-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO DE FORMANDOS DO CURSO DE MEDICINA 

2010 DA UNIVERSIDADE DE CUIBA, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA MAYUMI AMORIM YOSHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MARTINS 

FERNANDES - OAB:15064/MT, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15980/MT, 

WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 Processo n° 31582-63.2010.811.0041

Código 463248

Vistos.

Verifico que às fls. 336, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 337 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$ 3.402,04 (três mil quatrocentos e dois reais e quatro 

centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do 

montante conforme dados bancários declinados à fl. 337. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1295812 Nr: 7029-68.2018.811.0041

 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: KENERSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ÓPTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA LETICIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ANTONIO FERREIRA 

RIBEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Frente a certidão (fl. 84), intime-se o autor 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.

A parte interessada poderá consultar através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home os valores e dados necessários para 

quitação dos encargos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1309708 Nr: 10783-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE OLIVEIRA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): "TV GAZETA OU RECORD" -GAZETTA & 

PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica com 

Pedido de Liminar opostos por BENEDITO DE OLIVEIRA CORREA, em face 

de TV GAZETA OU RECORD – GAZETA & PUBLICIDADE E NEGÓCIOS 

LTDA, em que pretende o reconhecimento de grupo econômico entre a 

executada e as empresas “AGROPECUÁRIA LAGOA DO SOL EIRELLI, 

reconhecida pelo nome fantasia GAZETA AGROPECUÁRIA, e suas filiais 

RÁDIO REAL FM LTDA; JORNAL A GAZETA LTDA; GRAFICA E EDEITOA 

CENTRO OESTE LTDA; GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA – EPP; 

TV GAZETA LTDA e GAZETA DIGITAL LTDA – ME”.

Inicialmente, proceda a secretaria com o apensamento do presente 

incidente ao cumprimento de sentença de n. 15351-05.2003.811.0041, 

cód. 27774.

Citem-se as pessoas jurídicas, para manifestarem e requererem as provas 
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cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 135 do 

CPC/2015.

Por fim, em observância ao artigo 134, § 3º, do CPC/2015, suspendo o 

trâmite dos vertentes autos até o deslinde do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874674 Nr: 13174-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTIAGO BILHÃO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVAG EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA, LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE 

BARROS - OAB:7.600/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA 

- OAB:8.719/MT

 Processo n. 13174-82.2014.811.0041

Código 874674

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 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.: 7391 Nr: 11664-59.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLSKWAGEN - LEASING OPERADO PELA 

AUTOLATINA LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VALE DO XINGÚ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, TATIANE ALESSANDRA LOPES - OAB:1596-E/MT

 Processo n. 1999/791

Código 7391

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 459854 Nr: 29241-64.2010.811.0041

 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: FERNANDO CÂNDIDO STELLATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIADO PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE MONTENEGRO 

STELLATO RIBEIRO - OAB:8681/MT, FERNANDO CANDIDO STELLATO 

RIBEIRO - OAB:13527, MICHAEL GOMES CRUZ - OAB:18237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621/SP

 Processo n° 29241-64.2010.811.0041

Código: 459854

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. 278/282, observando-se também o depósito realizado 

pela requerida (fls. 365/366).

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).

Após, conclusos para análise do pedido de fls. 385/389.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Outubro de 2018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091186 Nr: 6671-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGER DANILO ALVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:

 Código 1091186

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 137).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 
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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, 19 de Outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 151369 Nr: 5716-63.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO, MÁRIO CEZAR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAUTON LUIZ SANTOS VASCONCELLOS, 

EDSON DE ALMEIDA LARA, GILVAN LUCAS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GOMES - 

OAB:13473-B

 Processo n° 5716-63.2004.811.0041

Código 151369

Vistos.

As partes noticiaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção do feito (fls. 244/248).

É o relatório. Decido.

Verifica-se que com o parcelamento proposto no acordo, o prazo final 

para cumprimento da obrigação ocorrerá em Janeiro/2020.

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 auto composição 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.

Desta feita, 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, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos 

artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se 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.: 1078121 Nr: 301-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 Processo n° 301-79.2016.811.0041

Código 1078121

 Vistos.

As partes noticiaram às fls. 166/175 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

É o relatório. Decido.

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 nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 338921 Nr: 9489-77.2008.811.0041

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO DE PAULA LATORRACA, 

HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Processo n° 9489-77.2008.811.0041

Código 338921

 Vistos.

As partes noticiaram às fls. 361/363 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

À fl. 365 a executada colacionou nos autos, comprovante do integral 

cumprimento do acordo firmado.

É o relatório. Decido.

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 nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 444588 Nr: 19612-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BREMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO MAGALHAES DA SILVA, VERA LUCIA 

DA MATTA DOMINGUES, MARIA DE LURDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA 

- OAB:8.764

 Processo n° 19612-66.2010.811.0041

Código 444588

Vistos.

As partes noticiaram às fls. 207/208 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

É o relatório. Decido.

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 nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada.

As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquive-se com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 875858 Nr: 14000-11.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO COSTA ALVES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRAS LITORAL COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.Custa e despesas processuais 

pela parte autora, suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiária da 

justiça gratuita.Sem honorários advocatícios por não ter sido aperfeiçoada 

a relação jurídica processual.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 5089 Nr: 11408-19.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRICATE - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOMAT - COMPANHIA SUCRO 

ALCOOLEIRA DE MATO GROSSO S/A, AFFONSO JOSÉ GUERREIRO DE 

OLIVEIRA, ARISTIDES BITTENCOURT FILHO, MÁRIO BURGER REGO 

MONTEIRO, FORD CAMPBELL WILLIAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias. Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá 

Certidão de Crédito em favor do credor, devendo adotar todas as 

providências estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1072839 Nr: 56572-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELINA HELENA DE AQUINO 

COSTA - OAB:17.036-E, NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6247/O, WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA MARIA SOUZA 

SANTOS FERREIRA - OAB:3926

 Processo n° 56572-45.2015.811.0041

Código 1072839

 Vistos.

As partes noticiaram às fls. 182/190 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

É o relatório. Decido.

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 nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1100906 Nr: 10918-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÚNICA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C DE C SOUSA LOCADORA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME CARLETE GOMES - 

OAB:17.791, LEONARDO VIVACQUA AGUIRRE - OAB:12.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias. Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá 

Certidão de Crédito em favor do credor, devendo adotar todas as 

providências estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915249 Nr: 40366-87.2014.811.0041

 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: JOACY BELMIRO ALMEIDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n. 40366-87.2014..811.0041

Código 915249

Vistos.

Verifico que às fls. 249/254, a executada colacionou o comprovante do 

pagamento da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

O exequente se manifestou à fl. 255 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 com sua obrigação, juntando 

aos autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

17.181,00 (dezessete mil, cento e oitenta e um reais) (fl. 254).

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. 255.

 Expeça-se também, o respectivo alvará ao perito judicial, conforme dados 

bancários à fl. 167.

 Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076760 Nr: 58452-72.2015.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 Processo n° 58452-72.2015.811.0041

Código 1076760

 Vistos.

As partes noticiaram às fls. 249/258 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

É o relatório. Decido.

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 nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 885122 Nr: 19936-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL SANTOS COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA ÚNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E 

EDITORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19936-17.2014.811.0041

Código 885122

Vistos

Trata-se de execução de titulo, 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 penhora on-line via 

BACENJUD, razão pela qual expeço a competente ordem, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central do Brasil.

DEFIRO, ainda, o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, cujo resultado 

segue em anexo, sendo que as informações eventualmente encontradas 

deverão ficar arquivadas em pasta própria na Secretaria para consulta 

pela parte credora no modo e pelo tempo previstos no artigo 477, §§ 1º e 

2º, da CNGC Judicial.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, inclusive, sobre os resultados das consultas aos 

sistemas INFOJUD, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1020178 Nr: 32017-61.2015.811.0041

 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: CAC, JEANE ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 

LUXO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARIELA MIORANZA THOME - 

OAB:21036/O, MÁRCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13.281/MT, MARIANA 

FONSECA CORREA - OAB:22.038, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 

OAB:17680/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Tadeu Medeiros e 

Silva - OAB:86673, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT

 Processo n° 32017-61.2015.811.0041

Código 1020178

Vistos.

As partes noticiaram às fls. 167/169 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

À fl. 171 a executada colacionou nos autos, comprovante do integral 

cumprimento do acordo firmado.

É o relatório. Decido.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada.

As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, e após a expedição do respectivo alvará, arquive-se com baixa 

na distribuição e cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 861477 Nr: 2886-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERILON BRASIL LTDA, CASSIO MARTINHO TOTTENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PAIM PIMENTA ME, WAGNER LUIZ 

PIMENTA, EDUARDO PAIM PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES S. RIBEIRO - 

OAB:OAB/PR 23.291, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033, 

LEILANE BORGO ROLIM - OAB:60727/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias. Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá 

Certidão de Crédito em favor do credor, devendo adotar todas as 

providências estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 849918 Nr: 53039-49.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEST VENTURES, LCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA VIDEIRA LOPES - 

OAB:95327/RJ, FELIPE HERMANNY - OAB:103.811/RJ, PAULO 
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GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP, RENATO DE 

PERBOYRE BONILHA - OAB:OAB/MT 3844

 Processo n° 53039-49.2013.811.0041

Código 849918

Vistos.

Considerando que o acordo homologado à fl. 757 nos autos de n° 

47340-77.2013 (cód. 843439) foi devidamente cumprido pelas partes, 

JULGO EXTINTO, nos termos do art. 924, II do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma convencionada 

pelas partes no acordo extrajudicial.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 871910 Nr: 10998-33.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOILTON DOMINGOS DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 10998-33.2014.811.0041

Código 871910

Vistos.

Indefiro o pedido de dilação de prazo para a requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, uma vez que esta teve ciência do 

despacho de fls. 175 via DJE nº 10347, no dia 28/09 e, se manifestou nos 

autos somente após 3 dias do prazo determinado para cumprir a 

obrigação.

 Desta feita, intime-se a ré para efetuar o pagamento dos respectivos 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalvo que caso a executada não cumpra ao determinado no prazo 

legal, ser-lhe-á aplicado ainda multa por litigância de má-fé.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954553 Nr: 2357-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERISTON SANTOS SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo n° 2357-22.2015.811.0041

Código 954533

Vistos.

Defiro o pedido de dilação de prazo para a requerida efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, SOB PENA DE PENHORA em caso do 

descumprimento.

 Ressalvo que caso a executada não cumpra ao determinado no prazo 

legal, ser-lhe-á aplicado ainda multa por litigância de má-fé.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1026308 Nr: 34931-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSP, REGINALDO DIAS 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-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 LUCAS DA SILVA 

PEREIRA neste ato representado por seu genitor REGINALDO DIAS 

PEREIRA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais antes da realização da perícia médica, determino a 

expedição de alvará para restituição do valor à 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1080250 Nr: 1608-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SOUZA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, ELLEN CRISTINA 

GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A

 Processo n° 1608-68.2016.811.0041

Código 1080250

Vistos.

Verifico que às fls. 162, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 163 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$ 1.293,90 (mil duzentos e noventa e três reais e noventa 

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. 163. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 822169 Nr: 28350-38.2013.811.0041

 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: MFCC, LAURO BENEDITO CURVO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos.

A parte autora está assistida pela Defensoria Pública Estadual, de maneira 

que se torna necessária a intimação pessoal desta, mediante remessa dos 

autos, para manifestar-se acerca do laudo pericial colacionado às fls. 

205/2013, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 920832 Nr: 43956-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON ALVES DE FIGUEIREDO ME, ADMILSON 

ALVES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Processo n° 43956-72.2014.811.0041

Código 920832

Vistos.

Analisando a decisão saneadora de fls. 154, verifico que houve erro 

material no que tange ao pedido de provas pleiteadas pelas partes, pois no 

momento em que foi deferida a realização da prova testemunhal houve 

uma troca entre os vocábulos autor e réu.

 Verifico que a prova testemunhal, na verdade foi almejada pela parte 

requerida conforme petitório de fls. 139/140, sendo que o autor 

permaneceu inerte conforme certidão de fls. 14.

Desta feita, defiro o pedido de fls. 155.

Cumpra-se com urgência por tratar-se de feito inserido na META 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 731018 Nr: 27119-44.2011.811.0041

 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: BRASFRI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO CEZAR ZAGO - 

OAB:MT-12.737

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

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

 Processo n° 27119-44.2011.811.0041

Código 731018

Vistos.

Ab initio desentranhem-se os documentos de fls. 246/288 eis que 

estranhos ao processo.

As partes noticiaram às fls. 240/241 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

É o relatório. Decido.

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 nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada.

As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquive-se com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824651 Nr: 30696-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO AMERICEL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ARANTES DE 

FREITAS LINHARES - OAB:13166/DF, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 (...) 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.: 843439 Nr: 47340-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEST VENTURES, LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP, RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 Processo n° 47340-77.2013.811.0041

Código 843439

Vistos.

O exequente se manifestou à fl. 1.361/1.362 informando que o acordo 

extrajudicial foi devidamente cumprido pelos executados.

Desta feita, em razão do pagamento integral do montante da condenação, 

JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II 

do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma convencionada 

pelas partes no acordo extrajudicial.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 454822 Nr: 26251-03.2010.811.0041

 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: SOELI PINHEIRO YAMAUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE 

LTDA., BANCO VOLKSWAGEN S/A, VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, ANA CAROLINA REMÍGIO DE OLIVEIRA - 

OAB:86.844/OAB-MG, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - OAB:160.435, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MÁRCIO NOVAES CAVALCANTI 

- OAB:OAB/SP 90604, MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - 

OAB:14170/MT, Rafael Naves Dias - OAB:14847, RAPHAEL NEVES 

COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - 

OAB:19.280

 Vistos

 Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais, no prazo de 
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15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 894300 Nr: 26089-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO CAMPOS, ESPOLIO DE ALVINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VITÓRIA DO NASCIMENTO ME, 

FRANCISCO TELLES ARRAIS, PEDRO OLAVO ZELLMANN ARRAIS, 

PATRIMONIAL IMOBILIARIA LIMITADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A/MT

 Vistos

 Intime-se o douto advogado da parte autora Dr. Alex Sandro Cardoso 

Rodrigues OAB MT 11.393, para que aponte assinatura na petição de fls. 

159/162, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 912638 Nr: 38625-12.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos

 Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 788447 Nr: 42418-27.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PWC, ANA CLARISSA DA SILVA WOLFF

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

TRABALHO MÉDICO, UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT

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

- OAB:10.133, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - OAB:1887, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A

 Vistos

 Dou por encerrada a instrução processual.

Dê-se vistas dos autos às partes pelo prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, primeiro o requerente e após, os requeridos, para apresentação de 

memoriais.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 869227 Nr: 8952-71.2014.811.0041

 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: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL MATIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:24.334-GO, HELDER MONTEIRO COSTA - 

OAB:24.340-GO, LEONARDO LAGO DO NASCIMENTO - OAB:25.014-GO

 Compulsando os autos verifico que a ré Reconvinte Ecoblending 

Ambiental Ltda. não efetuou o recolhimento das custas processuais 

relativas à Reconvenção.

Por se tratar de demanda autônoma, o pleito reconvencional deve seguir 

todos os requisitos da petição inicial, inclusive o recolhimento de custas 

processuais.

Nesse sentido, colaciono julgado de E. TJMT, verbis:

E M E N T A - AÇÃO MONITÓRIA – RECONVENÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DO DECISUM EM SEDE RECURSAL – NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, após o indeferimento da justiça gratuita, a parte 

interpôs agravo de instrumento que manteve a decisão, restando evidente 

o respeito aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição, 

razão pela qual não há que se falar em nulidade da r. sentença. Não 

obstante, desde o primeiro indeferimento, as alegações da parte são as 

mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do 

entendimento do magistrado, cuja decisão foi mantida em grau recursal. 

DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 

22/05/2017)

Assim, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para cálculo das 

custas processuais e a seguir intime-se a ré reconvinte para recolhimento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Friso que todas as demais questões preliminares e prejudiciais ao mérito 

serão resolvidas quando do saneamento do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 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:

 Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, primeiro para a parte autora e após a requerida.

Ao final renova-se a conclusão para sentença observando-se que o feito 

figura na META 2 do CNJ.

Nada mais havendo, todos os presentes assinam este termo, e saem 

devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se.

Nada mais havendo, todos os presentes assinam este termo, e saem 

devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se.” Nada mais, eu 

Virginia Maria do Espírito Santo que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 406223 Nr: 38425-78.2009.811.0041

 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: GI CURVO LTDA ME, GIANNI CURVO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S/A, DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, DANIELA DE SOUZA PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO TRAMUJAS ASSAD - 

OAB:12910/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT, LARISSA FALEMBACH HODNUK - 

OAB:11.245-O, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-B/MT, 

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

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça, 

referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente expedido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 843763 Nr: 47656-90.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE SENA

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

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 8.360/MT

 Vistos

 Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 861721 Nr: 3082-45.2014.811.0041

 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: GISELE CUNHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS CEZAR DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:17.611/MT, JUSCINEI BORGES DA SILVA - 

OAB:15125-0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, Feliciano Lyra Moura - OAB:21714/PE, Livia 

Jardim Coelho Koga - OAB:72.211

 Vistos

Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as.

 Em não havendo manifestação, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 797451 Nr: 3829-29.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA MELO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAUT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - 

OAB:6037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Vistos

 Uma vez alienado o veículo, impossível se torna a realização de perícia.

Assim, reconsidero a decisão de fl. 271 e homologo a desistência de 

prova pericial.

Dou por encerrada a instrução processual e determino a intimação das 

partes para apresentação de memoriais de forma sucessiva, primeiro o 

autor no prazo de 15 (quinze) dias e após, os requeridos no prazo comum 

de 30 (trinta) dias.

Ao final, conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1146108 Nr: 29995-93.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIQUESON BARBOSA ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CAMARGO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DE FREITAS MACEDO 

FILHO - OAB:14.415/MT, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/UFMT - 

OAB:NPJ/UFMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça, 

referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente expedido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 757376 Nr: 9551-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZEMIL DAMIANDA DE QUEIROZ, GISLAINY 

QUEIROZ DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896/MT, RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - 

OAB:15357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça, 

referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente expedido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 864422 Nr: 5168-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENJAMIM DOS SANTOS FILHO, 

CREUZA ROSA DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARQUES 

FIGUEIREDO FILHA - OAB:8618-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527

 Código 864422

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. 83).

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.
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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, 16 de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 807929 Nr: 14385-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONT LIGHT E LUMINOSOS LTDA-ME, 

WELLINGTON COSTA BAIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8887

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça, 

referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente expedido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1144662 Nr: 29461-52.2016.811.0041

 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: BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça, 

referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente expedido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 875652 Nr: 13866-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DE MATTOS GREGORIO, ROSENILDE GARCIA 

DOS SANTOS GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, GISELLE 

PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Compulsando os autos, verifico que as partes manifestaram o interesse 

na realização de audiência de conciliação para a tentativa de acordo (fls. 

394/395).

Nesse sentido, o art. 139, V do CPC estabelece a possibilidade do 

magistrado promover a autocomposição a qualquer tempo. Desta forma, 

designo o dia 12.11.2018 às 10h30, para audiência com a finalidade de 

tentar compor as partes, que será realizada na sala 06 da

 Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum.

Intime-se as partes através dos respectivos procuradores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1270101 Nr: 27679-73.2017.811.0041

 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: BRAVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, LUCY 

ANNY PEREIRA DA SILVA LUIZ BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN 

AYTHEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIO VINICIUS G. DE 

AZEVEDO - OAB:13948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça, 

referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente expedido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 763331 Nr: 15908-74.2012.811.0041

 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: REGIANE GOMES HONORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito,juntando aos autos o resultado da audiência realizada 

em 08/10/2018 nos autos ID 777316. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 216554 Nr: 25268-77.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924, JULIANO TANNUS - OAB:6600/MS, LUIZ AUGUSTO 

PINHEIRO DE LACERDA - OAB:9498/MS, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO MIGUEIS 

JACOB - OAB:6.204/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, RETIRAR 

A CERTIDÃO expedida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1051773 Nr: 47316-78.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL MARIA POMPEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça, 

referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente expedido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 771081 Nr: 24134-68.2012.811.0041

 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: KHALIL MIKHAIL MALOUF, LEILA AYOUB MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS TECHI S/A - INDÚSTRIA, COMERCIO 

LAVOURA E PECUÁRIA, ELEUSINO ATAÍDES PASSOS EPP, ILVA 

BIANCARDINI GOMES RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Homologo a desistência da oitiva da parte autora Leila Ayoub Malouf.

 Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, primeiro para a parte autora e após a requerida.

Ao final renova-se a conclusão para sentença observando-se que o feito 

figura na META 2 do CNJ.

Nada mais havendo, todos os presentes assinam este termo, e saem 

devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059554 Nr: 50799-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MORAIS DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Código 1059554

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 102).

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, 22 de Março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059554 Nr: 50799-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MORAIS DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuarem o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão de 

fls. 82. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036602-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811/O-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS OAB - MT10617/O (ADVOGADO(A))

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036602-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO DIAS LOURENCO RÉU: INSS Vistos. Trata-se de Ação de 

Aposentadoria por Invalidez decorrente de Acidente do Trabalho c/c 

Pedido de Tutela Provisória movida em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS e distribuída para esta Terceira Vara Cível. É o relato 

do necessário. Decido. A competência para processar e julgar a ação de 

benefício previdenciário acidentário proposta em desfavor do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social é de umas das Varas Especializadas 

da Fazenda Pública desta Comarca. Isso porque, o artigo 8º, § 1º, da Lei 

n. 8.620/1993 prevê que: “Art. 8º. O Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, 

assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios 

assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e 

impenhorabilidade de seus bens. § 1º. O INSS é isento do pagamento de 

custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer 

outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condições 

de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza 

trabalhista, acidentária e de benefícios.” Portanto, o INSS, como autarquia 

federal, usufrui de prerrogativas e privilégios semelhantes aos 

assegurados à Fazenda Pública, sendo evidente a competência das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública, nas comarcas em que 

existentes, para o processamento e julgamento das causas em que é 

parte na Justiça Comum. A propósito: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - JUÍZO SUSCITANTE VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA - AUTARQUIA FEDERAL - INSTITUTO NACIONAL DO 
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SEGURO SOCIAL (INSS) - LEI Nº 8.620/93 - PRERROGATIVAS DAS 

FAZENDAS PÚBLICAS - CONFLITO CONHECIDO. O Conselho da 

Magistratura através do Provimento 10/2003/CM em seu artigo 4º 

estabelece a competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública, 

devendo ser interpretado extensivamente, incluindo também as causas em 

que envolvem o Instituto Nacional do Seguro Social.” (TJMT - CC 

35453/2005, DES. A. BITAR FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2005, Publicado 

no DJE 31/01/2006). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PROMOVIDA CONTRA O INSS – COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 

8º DA LEI 8.620/93 – CONFLITO PROCEDENTE. 1. O Instituto Nacional do 

Seguro Social, organizado sob a forma de autarquia federal, insere-se na 

expressão Fazenda Pública, devendo ser-lhe dispensado o tratamento 

processual idêntico ao conferido à Administração Direta. 2. A competência 

para apreciar litígio em que figura como parte o INSS, firma-se no juízo 

especializado da fazenda pública como, de forma inequívoca, determina o 

art. 8.º da Lei n.º 8.620/93.” (TJMT - CNC n.º 31850/2005, Primeira Câmara 

Cíveis Reunidas, Rel. Des. Donato Fortunato Ojeda, julgado em 

14/10/2005). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - INSS - AUTARQUIA FEDERAL - COMARCA ONDE NÃO 

HÁ VARA DO JUÍZO DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA 

LEI 8.620/93 - CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do art. 8º da Lei 

8.620/93, deve ser dispensado ao Instituto Nacional do Seguro Social o 

tratamento processual idêntico ao conferido à Fazenda Pública, de modo 

que, passa a ser do juízo especializado da Fazenda Pública a atribuição 

para julgar ação em que a autarquia figura como parte, nas comarcas 

onde não há sede da Justiça Federal.” (TJMT - CC 31861/2005, DR. 

CLEBER F. DA SILVA PEREIRA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2006, Publicado no 

DJE 23/02/2006). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO - INSS - AUTARQUIA 

FEDERAL - APLICAÇÃO DA PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA NOS 

TERMOS DO ART. 8º DA LEI 8.620/93 - COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO PROCEDENTE. 

Compete à Vara Especializada da Fazenda Pública, processar e julgar 

lides de interesse do INSS, em face das prerrogativas processuais 

concedidas às autarquias, nos termos no art. 8º da Lei 8.620/93.” (TJMT - 

CC 35221/2005, DES. LICINIO CARPINELLI STEFANI, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/12/2005, Publicado no DJE 09/02/2006). Diante das preclaras lições 

pretorianas encimadas, torna-se indene de dúvidas a competência 

absoluta das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta comarca 

para processamento e julgamento do presente caso, impondo-se o 

reconhecimento por este Juízo da sua incompetência. Nesse diapasão, 

estabelecida competência específica a determinados órgãos jurisdicionais 

em razão da pessoa, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento da ação de aposentadoria por invalidez 

decorrente de acidente de trabalho em que figura em seu polo passivo o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Desta feita, DECLINO, de ofício, 

o processamento e julgamento da presente ação a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos termos da Resolução n. 

23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste Estado, do artigo 

8º da Lei n. 8.620/1993 e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do 

Código de Processo Civil de 2015. Às providências. Intime-se. 

Redistribua-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1011259-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES VAZ (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011259-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO RÉU: ANTONIO ALVES VAZ 

Vistos. Rejeito os embargos de declaração de id 15669916, por não 

constatar a ocorrência do vício apontado na decisão de id 15161067, ao 

passo que o artigo 59 da Lei do Inquilinato prevê que as ações de despejo 

seguirão o procedimento comum com as modificações constantes daquele 

seu respectivo capítulo (artigos 59 a 66), as quais não tem o condão de 

afastar as formas alternativas de solução de conflitos, sobretudo a 

conciliação, orientadas pelas disposições contidas nos artigos 2º, §§ 2º e 

3º, 6º, 8º, e 334 do NCPC. Ademais, a conciliação somente não se 

realizará nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 4º do artigo 334 do 

NCPC. Prestada a caução, levem-se a efeito as demais determinações 

contidas na decisão acima citada. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036422-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PAZ DE LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036422-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON PAZ DE LIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documento que comprove a realização do prévio pedido administrativo de 

pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do pagamento (art. 320 do 

CPC); ii) Junte aos autos cópia legível do comprovante de residência; iii) 

Junte aos autos cópia completa do Boletim de Ocorrência; iv) Junte aos 

autos documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita; Advirto ao autor 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de outubro de 

2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1036598-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036598-97.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS SERGIO ARANTES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

CUIABA Redistribua-se a carta precatória perante uma das Varas 

Especializadas de Ação Civil Pública. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027793-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA OAB - SP19993 (ADVOGADO(A))

MARIANA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT18797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Id(s). 16122434 e 

16122438, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010322-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN KENNEDY SOUZA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010322-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONATHAN KENNEDY SOUZA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Verifico que os documentos 

apresentados pelo patrono da parte autora ao cumprimento da emenda à 

inicial não se mostram suficientes, tendo em vista que não atende ao 

despacho proferido em ID 12930237. Assim, intime-se novamente a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, complete a petição inicial trazendo 

aos autos os seus documentos pessoais legíveis (RG e CPF) e 

comprovante de residência, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010680-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GOMES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010680-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS GOMES VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que traga, no prazo de 15 

(quinze) dias, o protocolo que comprove a realização do pedido 

administrativo sob pena de indeferimento da inicial. CUIABÁ, 24 de outubro 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010105-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1010105-83.2018.8.11.0041 FABIO 

MOREIRA DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 10h08, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012119-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRENDENE S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ROMBALDI OAB - RS104192 (ADVOGADO(A))

DANIEL ZARZA OAB - RS75524 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MASCARELLO OAB - RS77475 (ADVOGADO(A))

FELIPE AULER THOMAZI OAB - RS102121 (ADVOGADO(A))

ROBERTA DRESCH OAB - RS88561 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA METELLO DE CAMPOS LEITE TELO (EXECUTADO)

MATHEUS TELO (EXECUTADO)

EMIR LUIZ TELO (EXECUTADO)

RUAN GUILHERME TELO (EXECUTADO)

ESTELITA AVILA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012119-40.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GRENDENE S A EXECUTADO: RUAN GUILHERME TELO, LORENA METELLO 

DE CAMPOS LEITE TELO, MATHEUS TELO, EMIR LUIZ TELO, ESTELITA 

AVILA COSTA Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 

03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009253-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009253-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 04/02/2019, às 08h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011545-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo nº. 1011545-17.2018.8.11.0041 

Requerente: FERNANDO LUIZ PIRAN Requerido: AFONSO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1009884-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MPIRES SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029970-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA OAB - MT4214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID MENACHO HENRIQUES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028779-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA MOREIRA DA SILVA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033522-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Andreolla Materiais de Construção LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DALMOLIN OAB - RS57673 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALEXSANDRO DA SILVA VILLAS BOAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035767-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA GARANHANI DE CAMPOS OAB - PR39768 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESDN EMPRESA SUL AMERICANA DE DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS 

E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018255-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023067-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022527-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033224-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON KOJI NISHITANI (REQUERENTE)

ASSACO YABUMOTO NISHITANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 805905 Nr: 12376-58.2013.811.0041

 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: THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA E RODRIGUES DA SILVA LTDA EPP, 

JOSE RODRIGUES DA SILVA, EXPEDITO JOSE RODRIGUES, CLEUSA 

GONÇALVES BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte autora acerca dos AR's devolvidos às fls. 163/164, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1132836 Nr: 24184-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDL, ESTHER SOUZA DA LUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA A P SENA - OAB:OAB 

MT 12067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: a) Declarar a inexistência R$ 256,32 

(duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos); b) 

CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis 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).Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 389733 Nr: 25450-24.2009.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE CRISTINA DA SILVA VIRGOLINO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ERMELINDO NERI - 

OAB:21.676-MT, FABIANA SCORPIONI GONÇALVES - OAB:7.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA UCHOA HARIMA 

- OAB:18385, ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - OAB:18.213/MT, 

JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSÉ JOÃO VITALIANO 

COELHO - OAB:18.440/MT, MAINA PONCIONI CEZAR - OAB:24706/O, 

ROSILENE MARCELO - OAB:8.886/MT, VENICIUS YUTAKA HARIMA - 

OAB:10.116/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 833155 Nr: 38653-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUIELE STACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Defiro o pedido de fls. 86/87.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD e RENAJUD em 

relação à parte executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

No mais, Defiro o pedido de inclusão do nome da parte executada 

JAQUIELE STACHIM (CPF n° 024.366.031-62) nos órgãos de proteção ao 

crédito referente ao débito ora executado no importe de R$ 10.402,16 (dez 

mil quatrocentos e dois reais e dezesseis centavos), devendo ser 

expedido ofícios ao SPC/SERASA para as devidas anotações (CPC, art. 

517, ss).

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137275 Nr: 26231-02.2016.811.0041

 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: JAMES MORAES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA 

LUZ - OAB:22.841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) CONDENAR a pagar a quantia 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais decorrentes da 

falha na prestação do serviço, acrescida de juros de 1% desde a citação 

(art. 405 do Código Civil) e corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) CONDENAR a pagar 

o valor de R$ 19.429,74 (dezenove mil quatrocentos e vinte e nove reais e 

setenta e quatro centavos) referente a restituição do valor pago pelos 

móveis, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso 

e corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da data do efetivo 

prejuízo.Consigno que a liberação do valor do reembolso se dará apenas 

quando for efetivada a retirada dos móveis da residência do auto, 

mediante comprovação nos autos, o que deverá ser feito em data e hora 

indicadas pelo autor.Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC).Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 740143 Nr: 36838-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉLIA CRISTINA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERSON DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO LEITE DE 

CARVALHO FILHO - OAB:20.203/O, FERNANDO LEÃO MENEZES - 

OAB:23229/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido de penhora de 30% dos vencimentos 

do executado até o total do valor exequendo, R$ 4.881,09 (quatro mil 

oitocentos e oitenta e um reais e nove centavos)Expeça-se ofício à 

empregadora do executado a fim de que realize o desconto em folha de 

pagamento do percentual acima especificado, procedendo ao depósito em 

conta judicial vinculada aos autos.Solicito informações mediante convênio 

BACEN JUD e RENAJUD em relação à parte executada. Segue anexo o 

protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a parte executada 

para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Em caso 

negat ivo,  mani feste-se a par te exequente,  em igua l 

prazo.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 773980 Nr: 27160-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIA BATISTA DE ASSIS, TEOBALDO PRECIOZO DO 

ESPIRITO SANTO, JUVINO GONÇALVES DA SILVA, GESUINA MARIA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDEMIRO SANTANA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6.711/MT, ROBSON SANTOS DA SILVA - OAB:14.863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302-O, EDISON PEREIRA PRADO - OAB:14.521/MT

 Solicito informações mediante convênio BACEN JUD, RENAJUD e INFOJUD 

em relação à parte executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Com relação ao extrato do INFOJUD, deverá a Sra. Gestora Judiciária 

colocar em pasta apartada, consoante previsão das normas de sigilo da 

CNGC.

Defiro o pedido de inclusão do nome da parte executada ARDEMIRO 

SANTANA FERREIRA (CPF nº. 034.825.451-20) nos órgãos de proteção 

ao crédito referente ao débito ora executado no importe de R$ 685.858,82 

(seiscentos e oitenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e 

oitenta e dois centavos), devendo ser expedido ofícios ao SPC/SERASA 

para as devidas anotações (CPC, art. 517 e art. 782, § 3°), bem como a 

expedição de certidão de dívida para protesto no cartório competente.

Consigno que cabe a parte reclamante retirar a certidão em cartório.

Quanto a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do 

réu, entendo que as liberdades individuais garantidas constitucionalmente 

não podem ser mitigadas em nome da efetividade do processo, sob pena 

de regressão até o Direito Romano, onde a liquidação da dívida ocorria na 

forma de danos ao corpo do devedor, sua prisão ou escravidão.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 378517 Nr: 14497-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

MASTER JUNIOR BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA FRANCO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, Luciana Fabricia Rosa Barros - OAB:OAB/MT 21.037, 

PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De fato houve um equivoco na representação da parte exequente, 

portanto determino a substituição de seus procuradores na capa dos 

autos e no sistema APOLO.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 833474 Nr: 38907-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SEÇAO I, OSMAR 

NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ELZA BOGADO, ROSA 

FANI ALCARÁ BOGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7.645, ORLANDO DOS SANTOS - 

OAB:2.417/MT

 Antes de apreciar o pedido contido às fls. 207/208, venha a parte 

exequente, em 15 (quinze) dias, trazer aos autos cópia atualizada da 

matrícula do imóvel em questão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 434862 Nr: 13765-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAISE FINAZZI VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 
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OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Solicite-se resposta acerca do cumprimento do ofício de fl. 198.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 818938 Nr: 25233-39.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA ROSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO CAMACHO 

DE ABREU - OAB:18.2I5

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, JOÃO CARLOS DE 

LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 340/373, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 821088 Nr: 27305-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA CRUZ MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA VIRGINIA SOUZA BUENO DA SILVA

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

OLIVEIRA (UNIC) - OAB:7590-B/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE 

AZEVEDO - OAB:4.522/MT, DAUTO CASTRO BARBOSA PASSARE - 

OAB:6199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1132187 Nr: 23959-35.2016.811.0041

 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: WAGNER JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

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

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 As circunstâncias do caso não permitem o julgamento antecipado da lide.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o DIA 

29/11/2018, às 16h, para fins de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva de testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1084291 Nr: 3540-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACHADO COLELA 

MACIEL - OAB:16760/DF, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - 

OAB:513/DF, MÔNICA RUBINO MACIEL - OAB:10.297 OAB/DF

 Após a leitura dos autos, verifico a possível ocorrência de ilegitimidade 

passiva.

Assim, em atenção ao que dispõem os arts. 9º e 10 do CPC, que vedam o 

ambush decision (decisão por emboscada/surpresa), intimem-se as partes 

para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

ilegitimidade passiva da ré GVT.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 205504 Nr: 18844-19.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAYRON MESSIAS FOLLES DOS SANTOS, LUANA 

CAMILA DA SILVA PIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLA NOIVA BUFFET, GENILDA GOMES 

FERREIRA, GENILDA GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:10.854-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdoral Romão do 

Nascimento - OAB:4465-B/MT, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, MARISTELA FÁTIMA MARIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5.408/MT

 Este processo de execução aguarda providencia da parte exequente que 

apesar de intimada via DJE, por seu procurador, quedou-se inerte, visto 

que não se manifestou nos autos, conforme relata a certidão lavrada nos 

autos.

 Sendo assim, determino a SUSPENSÃO do andamento deste feito, 

arquivando-o provisoriamente de acordo com o que dispõe o artigo 921, III 

do Código de Processo Civil, ou até que a parte credora localize bens em 

nome da parte devedora e os indique nos autos.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providencia da parte 

interessada.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 343225 Nr: 13520-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA MOREIRA DOS SANTOS, EVANEIDE 

MARTINS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT, JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:8195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHEYLA MARA CORREA DE 

ALMEIDA - OAB:8.708/MT

 A causídica Evaneide Martins de Freitas ás fls. 158/160 manifestou-se 

requerendo sua exclusão do polo passivo da ação por não ser parte no 

processo.

Com razão a peticionante, uma vez que a advogada Evaneide apenas 

atuou no processo como patrona da parte ré.

Proceda-se a retificação da autuação no sistema apolo bem como na capa 

dos autos.

Outrossim, tendo em vista que a aparte autora tem-se mantido inerte 

desde outubro de 2015, quando fez aportar sua ultima petição, 

remetam-se os autos ao arquivo nos termos da decisão de fl. 154.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 29115 Nr: 927-02.1996.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELBERTO ROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALECIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA - 

OAB:5480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON TORQUATO 

SCORSAFAVA - OAB:23043/O

 Defiro o pedido de fl. 344 para habilitação dos herdeiros de fl. 347v, 

devendo ser feita a retificação da autuação e registro do feito.

Ademais, intimem-se os herdeiros habilitados para darem prosseguimento 

à execução.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 311327 Nr: 18090-09.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON DA SILVA BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HADDAD FRANCO DALIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O, NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - OAB:12.048 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUNNO FRANCO MELO - 

OAB:7903, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1.602/MT

 Defiro o pedido de inclusão do nome da parte executada LUIS HADDAD 

FRANCO DALIA (CPF nº. 483.706.651-87) nos órgãos de proteção ao 

crédito referente ao débito ora executado no importe de R$ 62.536,74 

(sessenta e dois mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e quatro 

centavos), devendo ser expedido ofícios ao SPC/SERASA para as 

devidas anotações (CPC, art. 517 e art. 782, § 3°), bem como a expedição 

de certidão de dívida para protesto no cartório competente.

Consigno que cabe a parte reclamante retirar a certidão em cartório.

Quanto a apreensão/suspensão da CNH do réu, entendo que as 

liberdades individuais garantidas constitucionalmente não podem ser 

mitigadas em nome da efetividade do processo, sob pena de regressão 

até o Direito Romano, onde a liquidação da dívida ocorria na forma de 

danos ao corpo do devedor, sua prisão ou escravidão.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 865626 Nr: 6075-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLE DE PAULA VALERIANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:15822, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Expeça-se alvará em favor da parte ré.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 712101 Nr: 5184-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY VIANDEL DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISVALDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY DE SOUZA SOARES 

- OAB:3745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, RODRIGO PAULO CORREA - OAB:2841/MT

 Este processo de execução aguarda providencia da parte exequente que 

apesar de intimada via DJE, por seu procurador, quedou-se inerte, visto 

que não se manifestou nos autos, conforme relata a certidão lavrada nos 

autos.

 Sendo assim, determino a SUSPENSÃO do andamento deste feito, 

arquivando-o provisoriamente de acordo com o que dispõe o artigo 921, III 

do Código de Processo Civil, ou até que a parte credora localize bens em 

nome da parte devedora e os indique nos autos.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providencia da parte 

interessada.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 771287 Nr: 24349-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA SILVA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:13676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO FURTADO LUSTOSA 

DA SILVA - OAB:13.786MT

 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.: 942389 Nr: 55975-13.2014.811.0041

 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: ANDREIA CORDEIRO DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR DE LIMA 

CERQUIRA - OAB:19025, LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, SAULO 

DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 423799 Nr: 8076-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARTHENON JÓIAS ÓCULOS E RELÓGIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE FÁTIMA GIACOMAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mahon - OAB:6.363, 

MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT, SELMA 
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PAES - OAB:MT/ 16.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT

 Defiro o pedido de fl. 302, expeça-se novo mandado de penhora e 

avaliação de bens que guarneçam a residência do executado, suficientes 

para assegurar o pagamento total do débito, observando o Sr. Oficial de 

justiça, quanto aos bem impenhoráveis.

 Intime-se a parte exequente por meio de seu advogado, para efetuar o 

depósito de diligência referente ao cumprimento do mandado, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1130881 Nr: 23360-96.2016.811.0041

 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: DIEGO APARECIDO DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1072126 Nr: 56264-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA PINTO, MÁRCIO AUGUSTO 

FERNANDES TORTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT, RODRIGO ROCHA DE SOUZA - OAB:191.701/SP, 

WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - OAB:163524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marden Elvis Fernandes 

Tortorelli - OAB:4313/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Da Rosangela Passadore dos Santos para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 398035 Nr: 32308-71.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA RIBAS, JOÃO PAULO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

PANTANAL

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

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 Proceda-se com a juntada de documentos apresentados em audiência.

Destaco que a parte Sicoob Central MT/MS não mais figura no polo 

passivo da lide, devemdo ser feitas as atualizações necessárias para que 

os sujeitos excluídos não sejam mais intimados dos presentes atos 

processuais.

Considerando que a parte autora não possui interesse na produção de 

provas, declaro encerrado a instrução, e determino que os autos 

permaneçam conclusos para sentença.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009745-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFIDENCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LIMITADA - ME 

(EXECUTADO)

MARCOS ANDRE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009745-51.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA. EXECUTADO: 

CONFIDENCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LIMITADA - ME, MARCOS 

ANDRE DA SILVA Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo 

exequente Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. contra a 

decisão de ID 12742802, a qual indeferiu a medida liminar pleiteada na 

inicial. Sustenta haver omissão e erro no decisum, haja vista a 

fundamentação não se relacionar com os pedidos formulados, além de 

não haver pronunciamento acerca dos argumentos e teses desenvolvidos 

no que se refere ao pedido de liminar. Requer, então, que sejam acolhidos 

os embargos para que sejam sanados os vícios da decisão. Decido. 

Analisando detidamente os autos, verifico a existência da alegada 

omissão na decisão embargada, de forma que os embargos de declaração 

são cabíveis. O embargante, em seu intento, alega que não houve a 

análise fundamentada dos pedidos de liminar formulados na inicial. São 

eles: a) a determinação de impossibilidade de venda de um imóvel do 

executado; b) a penhora no rosto dos autos em processos que o 

executado figura como autor; c) expedição de certidão premonitória. Da 

análise dos documentos acostados, bem como da argumentação 

desenvolvida pelo exequente, tenho que parcial razão lhe assiste. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Na hipótese, identifico a probabilidade de o direito existir, 

notadamente pelos documentos apresentados pelo exequente, 

formando-se assim indícios da existência da dívida, bem como da 

insolvência do executado. O perigo de dano exsurge da possibilidade do 

executado dilapidar seu patrimônio, causando prejuízos de grande monta 

ao exequente que não verá seu crédito satisfeito. Por outro lado, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Além disso, o art. 828 do CPC autoriza a expedição de certidão 

premonitória em favor do exequente, com o fim de averbar a existência da 

presente ação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens 

sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Ante o exposto, conheço 

dos embargos, pois tempestivos, e acolho em parte suas razões para 

sanar a omissão existente na decisão embargada. Com isso, DEFIRO o 

pedido de expedição de certidão premonitória, na forma do art. 828 do 

CPC, bem como a penhora no rosto dos autos dos seguintes processos: 

5052977-69.2018.8.09.0051, em trâmite perante a 9ª Vara Cível de 

Goiânia/GO; 0359549-34.2010.8.09.0051, em trâmite perante a 5ª Vara 

Cível e Arbitragem de Goiânia/GO; e 0173152-27.2011.8.09.0051, em 

trâmite perante a 8ª Vara Cível de Goiânia/GO, em quantia suficiente para 

garantir o crédito da parte exequente. Expeça-se o necessário, inclusive 

carta precatória para a comarca de Goiânia/GO, a fim de se realizar a 

penhora no rosto dos autos acima elencados. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033224-73.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

NELSON KOJI NISHITANI (REQUERENTE)

ASSACO YABUMOTO NISHITANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033224-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NELSON KOJI NISHITANI, ASSACO YABUMOTO NISHITANI REQUERIDO: 

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES 

ajuizada por NELSON KOJI NISHITANI e ASSACO YABUMOTO NISHITANI, 

em desfavor de MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A. Alegam os autores 

que em 24/02/2012 celebraram com a Ré um contrato particular de 

promessa de venda e compra de fração ideal de imóvel (cota de unidade 

hotelaria autônoma), consistente no apartamento 2019 Moorea Master, 

com área de 103 m² (cento e três metros quadrados) de área privativa, 

pelo valor de R$52.155,00 (cinquenta e dois mil cento e cinquenta e cinco 

reais). Segundo o contrato, o prazo para conclusão e entrega deveria 

ocorrer em 31/12/2014. Aduz que a Suíte Moorea Master não foi entregue 

formalmente e que ainda não houve a finalização da obra e que ainda não 

houve a individualização da fração adquirida pela requerida. Assim, em 

sede de tutela de urgência, requer seja determinado a autora que deposite 

judicialmente as quantias de: a) R$132.482,09 (cento e trinta e dois mil 

quatrocentos e oitenta e dois reais e nove centavos), referente a 

restituição da quantia paga; b) R$ 37.447,31 (trinta e sete mil e 

quatrocentos quarenta e sete reais e trinta e um centavos), referente a 

multa estipulada no artigo 35, § 5º da Lei 4591/64; c) R$ 80.416,00 (oitenta 

mil e quatrocentos e dezesseis reais), referente os lucros cessantes 

deixados de auferir pela requerente. Requer ainda a suspensão da 

cobrança das taxas condominiais e demais valores relativos ao contrato e 

abstenção de inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, o pedido de tutela de 

urgência merece prosperar em parte. No que tange ao pedido liminar de 

rescisão contratual vejo que não merece guarida, pois para que seja 

declarada a rescisão é necessário averiguar quem deu causa, o que 

somente é possível com a instrução probatória, portanto, tratando-se de 

matéria de mérito, sendo prudente aguardar a formação do contraditório. 

Em relação à devolução das parcelas pagas com valor atualizado, também 

é matéria meritória, inclusive, sendo consequência da rescisão contratual, 

o que não é possível neste momento de cognição sumária. Consigno ainda 

que, por se tratar de um grupo com potencial econômico não há indícios de 

que a parte requerida possa se furtar de realizar a devolução dos valores 

caso seja reconhecido o direito em favor dos autores. No tocante ao pleito 

de suspensão da cobrança do condomínio e das parcelas do contrato, a 

despeito das razões veiculadas na inicial, tenho que não ficou 

demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito invocado, 

máxime se levar em conta se tratar de informações unilaterais, sendo 

prudente aguardar o contraditório a fim de que se possa formar convicção 

mais segura a respeito da questão. Por fim, quanto ao pedido de se abster 

de inserir os dados dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, este 

por sua vez merece acolhimento, tendo em vista os prejuízos econômicos 

causados pela eventual inscrição negativa no nome da parte reclamante, 

que ficará privada de realizar transações comerciais. Ademais, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela de urgência, para o fim de, determinar, até ulterior 

deliberação, que a parte ré SE ABSTENHA de inserir o nome dos autores 

nos órgãos de proteção ao crédito em relação a eventuais débitos dos 

contratos discutidos nos autos. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 29 

de janeiro de 2019, às 10h – Sala: Conciliação 04, com vistas à conciliação 

a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009532-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAYNE RODRIGUES DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009532-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZAYNE RODRIGUES DA SILVA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Zayne Rodrigues da Silva Santana, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 10/02/2018, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 13902696. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da 

inicial, ausência de documentos no requerimento na esfera administrativa 

e ausência de pedido administrativo. No mérito, aduz que o nexo causal 

não está comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, 

caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 13902696. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 
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reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 10/02/2018. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

13902696, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da ausência de documentos 

essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na Lei. N° 

6.194/74 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’’, o que foi demonstrado com o Boletim de 

Ocorrência. Contudo, foi apresentado todos os documentos necessários 

para propositura da demanda, por tais motivos, afasto a preliminar 

ventilada. III - Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia 

de Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o 

autor juntou em ID 12653022 a cópia do requerimento administrativo. 

Ademais, a ausência de comprovação de entrega da documentação 

necessária à regularização do sinistro não impede a resolução do feito, 

uma vez que a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, 

com a contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12653022. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 10/02/2018. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12653039), bem como laudo pericial (ID 13902696). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 10/02/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13902696, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé esquerdo com repercussão avaliada em 25% 

(vinte e cinco por cento) de 50% (cinquenta por cento), calculada em 35% 

(trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos pés, o 

percentual incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 10/02/2018 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031395-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031395-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAQUIM DA SILVA LEMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Joaquim da Silva Lemes, em face de Porto Seguro Cia de 
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Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 04/05/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 11497713. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa, ausência de pedido administrativo e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, aduz que o 

nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 14007905. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 04/05/2017. 

Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 14007905, e não há 

outras provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 10216333 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 10216333. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 10216241, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Ademais, sustenta-se na 

alegação de que deve ser aplicado o art. 53, inciso V, e parágrafo único 

do CPC. Tais dispositivos estabelecem a competência do domicílio do autor 

ou do local do fato. O autor, ora excepto, optou pelo foro do domicílio da 

ré, utilizando a regra ordinária da competência territorial. Vê-se, portanto, 

que não há nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo contrário, a regra 

geral de competência territorial lhe é benéfica. Conforme lição de Vicente 

Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 20ª ed. 2007, São Paulo: 

Saraiva: “A instituição do domicílio do réu como foro comum tem por 

fundamento o motivo de que se pressupõe que nesse lugar o réu poderá 

mais facilmente defender-se, cabendo o ônus de deslocar-se, se for o 

caso, a princípio, ao autor.” ( p. 208). Por tais argumentos, afasto a 

preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 04/05/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e documentos médicos 

evidenciando o evento danoso (ID 10216333), bem como laudo pericial (ID 

14007905). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 04/05/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 
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disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 14007905, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

terceiro dedo do pé direito com repercussão avaliada em 75% (setenta e 

cinco por cento) de 10% (dez por cento), calculada em 7.50% (sete ponto 

cinquenta por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos dedos, o 

percentual incidente é de 10% (dez por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 1.012,50 (um mil doze reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 04/05/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007016-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007016-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Lucenira José dos Santos, em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 16/11/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 13895202. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos no requerimento na esfera administrativa, ausência de 

pedido administrativo e ausência do laudo do IML. No mérito, aduz que o 

nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 13895202. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 16/11/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 13895202, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 12310106 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12310106. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 16/11/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 
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relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 12310106), bem como laudo 

pericial (ID 13895202). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 16/11/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13895202, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do seguimento da coluna cervical com repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por 

cento), calculada em 18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente da mobilidade de um segmento da coluna, o percentual 

incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos 

e setenta e cinco reais), resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 16/11/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016015-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMARGO LAURO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016015-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAMARGO LAURO DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada por CAMARGO LAURO DA COSTA em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. No 

caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos autos. 

Assim, diante do termo de acordo apresentado de Id. 14407926, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado. HOMOLOGO 

POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, diante do 

cumprimento integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil de 

2015. Honorários advocatícios são abrangidos no acordo. Expeça-se 

alvará dos valores vinculados em favor da parte autora e seu patrono, 

nos termos da manifestação de Id. 14407926 e comprovante de 

pagamento de Id. 14407927. Ante a desistência do prazo recursal, 

arquive-se o feito com as devidas baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013019-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALBERTO MIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

EUROPAMOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

SANDRA CRISTHINA SCHIAVOLIN OAB - SP377908 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013019-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORGE ALBERTO MIOTTO RÉU: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS 

BRASIL LTDA., EUROPAMOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA Trata-se de 

AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA movida por Jorge Alberto Miotto 

contra Fiat Chrysler Automobiles, Europa Motors Com. Veic. Ltda. e 

Domani Prime Dist. de Veic. e PC. Ltda. No caso, vislumbro que as partes 

se compuseram amigavelmente nos autos. Assim, diante do termo de 

acordo apresentado no ID 15137674, bem como a comprovação parcial do 

seu cumprimento (ID 15305684), outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos 

termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios são abrangidos no acordo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014026-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA FRANCISCA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014026-50.2018.8.11.0041 DESPACHO Decreto a 

nulidade da citação da parte ré e torno sem efeito o laudo pericial 

acostado no ID 15568801. Assim, eintime-se a parte autora para impugnar 

a contestação. Em seguida, visando ao saneamento e ao encaminhamento 

da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do 

CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035742-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREODETE DA COSTA PRADO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISONEL DA SILVA ABREU (RÉU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035742-36.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032385-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LL ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAISE CARMEM SANTOS ALVES (EXECUTADO)

LUIZ VICENTE VAZ GUIMARAES (EXECUTADO)

ARISTIDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032385-48.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032399-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

DEMERVAL TEIXEIRA DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATILDE MORAES DA SILVA (EXECUTADO)

MARCELO MORAES DA SILVA (EXECUTADO)

MARCELO MORAES DA SILVA (EXECUTADO)

GISELE MORAES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032399-32.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036353-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS VERÃO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MS5858-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS CLEMENTINO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036353-86.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

patrono do exequente para apresentar nos autos o comprovante de 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a juntada do 

comprovante do depósito bancário, nos termos da Portaria nº 64/2013/DF. 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se o ato deprecado 

e, após, devolva-se ao Juízo de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias e nada sendo requerido, certifique-se e devolva ao Juízo de Origem, 

nos termos do art. 393 da CNGC/TJMT. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de outubro 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032377-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE AMORIM E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO AUGUSTO RODRIGUES VITORIO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032377-71.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034485-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NICACIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034485-73.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

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

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031466-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CAMPO FELIZ EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031466-59.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 22/01/2019 às 08:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

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

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

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

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036941-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036941-30.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

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

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034605-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034605-53.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 10:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

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

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038498-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RYAN MONTEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038498-52.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

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

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024913-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024913-30.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

certidão retro (ID 12709691), redesigno o dia 22/01/2019 às 12:00 horas 

para a audiência de conciliação, que será realizada perante a Central de 

Mediação e Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos, 

nos termos da decisão de ID 10820179. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá, 11 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035354-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELAINE DE NAZARE FARIAS LAGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035354-36.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/01/2019 às 11:44 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

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

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035576-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MASSIGNAN CELLOS & CIA. LTDA. - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DE SOUZA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035576-38.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que a ré não foi citada, conforme certidão ID 13796919, 

DEFIRO o pedido de ID 14243039 . Cite-se conforme requerido. E, 

conforme prevê o caput do art. 334 do CPC, redesigno audiência de 

conciliação para o dia 28/01/2019 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, situado na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 
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Administrativo. Cite-se e intime-se todos nos termos da decisão de ID 

11366016. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 17 de outubro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029708-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO PEREIRA LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON ANTONIO DE ALMEIDA OAB - MT8444/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI SILVA MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029708-45.2018.8.11.0041 DESPACHO 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, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

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

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000903-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000903-19.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A 

audiência de conciliação designada não se realizou, devida a ausência da 

parte ré, que não foi citada (ID 4957404 e 4957542). Assim, DEFIRO o 

pedido de ID 15359960. Cite-se conforme requerido. Redesigno audiência 

de conciliação e mediação para o dia 28/01/2019 às 10:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, situado na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Cite-se e intime-se todos nos termos da decisão de ID 

4615942. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 18 de outubro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031515-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIO BARBACENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031515-03.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/01/2019 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

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

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 22de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017934-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLDBRAS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI RITTER RECH OAB - RS105823 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO KALKMANN OAB - RS55180 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PEZZINI OAB - MT13844/A-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017934-52.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A petição 

de acordo foi assinada por advogado que se intitula procurador do 

executado, no entanto, não apresentou procuração. Assim, intime-se para 

regularização processual, em cinco dias. Cuiabá, 21 de setembro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015894-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES VILELA OAB - SP264173 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L FERNANDO MARQUES DA SILVA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015894-63.2018.8.11.0041 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 efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 23 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013724-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EPIFANIO DOMINGOS CONCEICAO (AUTOR(A))

NORBERTO DOMINGOS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013724-21.2018.8.11.0041 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 impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011940-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO(A))

ADEMIR CARLOS DA SILVA OAB - 350.044.282-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011940-09.2018.8.11.0041 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 impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000563-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA OAB - MT13813/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000563-41.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, certifico que o mandado 

de citação foi enviado à Central de Mandados. Considerando a informação 

de que o autor fornecerá os meios necessários ao cumprimento do ato, 

esclareço que caberá ao autor acompanhar a distribuição do mandado e 

contatar o oficial de justiça fornecendo o necessário para cumprimento. 

Cuiabá, 24 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031358-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR RECALDE OAB - MS7167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRIRI EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031358-30.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifiquem-se as partes e o Juízo deprecante da restribuição desta carta 

precatória para esta unidade Judiciária. Designo a audiência para o dia 

26/11/2018 às 14:00 horas, com a finalidade da oitiva da testemunha 

Antonio Marcos de Moraes. Insta salientar que, nos termos do art. 455 do 

CPC, a intimação para o comparecimento da testemunha deve ser feita 

pelo advogado da parte. Cuiabá, 5 de outubro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032438-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE ODETE DE ANDRADE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL DE SOUZA BRANDAO OAB - SP157001 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL JOSEPETTI JUNIOR OAB - PR0016587A (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSÉ CLOVIS PARRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032438-29.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifiquem-se as partes e o Juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para esta unidade Judiciária. Designo a audiência para o 

dia 26/11/2018 às 15:00 horas, com a finalidade da oitiva da testemunha 

José Clovis de Parra. Insta salientar que, nos termos do art. 455 do CPC, a 

intimação para o comparecimento da testemunha deve ser feita pelo 

advogado da parte. Cuiabá, 9 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030629-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILAS BOAS SAMPAIO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORGANIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030629-38.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que a ré não foi citada, conforme certidão (ID 1414905). 

Cite-se no endereço informado de ID14846137. E, conforme prevê o caput 

do art. 334 do referido código, redesigno audiência de conciliação e 

mediação para o dia 29/01/2019 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, situado na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Cite-se e intime-se todos nos termos da decisão de ID 

11366016. Consigne-se que caso constatado a hipótese do art. 252 do 

CPC/15, fica desde já autorizado à citação por hora certa. Caso negativo, 

devolva-se para analise do pedido de busca. Cumpra-se na forma 

requerida, observando o dispositivo do art. 254, CPC. Cuiabá, 22 de 

outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005037-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA (RÉU)

ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA PIANI BEN OAB - RS102248 (ADVOGADO(A))

BRUNA PAZ LEWINSKY OAB - RS93626 (ADVOGADO(A))

DANIELA SETIM REZNER OAB - RS97273 (ADVOGADO(A))

LETICIA GREFF OAB - RS95234 (ADVOGADO(A))

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - MT0011175A (ADVOGADO(A))

LUDMILA CRISTINA SANTANA OAB - DF48404 (ADVOGADO(A))

LARISSE RAQUEL DE JESUS LOPES OAB - DF41065 (ADVOGADO(A))

ALINE RAMOS RIBEIRO OAB - DF0027030A (ADVOGADO(A))

RENATA CIBILA SURMINSKI DOS SANTOS OAB - RS99621 

(ADVOGADO(A))
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BIANCA RODRIGUES DOS SANTOS OAB - RS90770 (ADVOGADO(A))

MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD OAB - RS86745 (ADVOGADO(A))

BEATRIZ CRUZ DA SILVA OAB - DF24967 (ADVOGADO(A))

THANIA MARIA DUARTE E SILVA OAB - RS11175 (ADVOGADO(A))

VIVIANA HAAS OAB - RS110213 (ADVOGADO(A))

MAURO LUCIANO HAUSCHILD OAB - DF41507 (ADVOGADO(A))

PRISCILLA DINECK DA SILVA OAB - RS105933 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005037-55.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 16082644, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte autora, para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de outubro de 

2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018503-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHURING & SCHURING LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018503-19.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que não ocorreu a audiência, conforme certidão ID 

1567826, redesigno audiência de conciliação e mediação para o dia 

29/01/2019 às 12:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, situado na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Cite-se e 

intime-se todos nos termos da decisão de ID 14323208. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá, 22 de outubro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036375-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOSNILDA NILO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEYRE DE ALMEIDA OAB - MT24232/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036375-47.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá apresentar cópia da fatura 

referente ao mês de dezembro/2017 na qual consta a duplicidade na 

fatura do mês de setembro/2017. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036623-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SILVA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT0014600A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036623-13.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031702-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE SOUSA BALDASSARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR OAB - SP214264 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AGNALDO DA SILVA NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031702-11.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifiquem-se as partes e o Juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para esta unidade Judiciária. Designo a audiência para o 

dia 26/11/2018 às 14:30 horas, com a finalidade da oitiva da testemunha 

Agnaldo da Silva Nascimento. Insta salientar que, nos termos do art.455 do 

CPC, a intimação para o comparecimento da testemunha deve ser feita 

pelo advogado da parte. Cuiabá, 9 de outubro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032399-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

DEMERVAL TEIXEIRA DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATILDE MORAES DA SILVA (EXECUTADO)

MARCELO MORAES DA SILVA (EXECUTADO)

MARCELO MORAES DA SILVA (EXECUTADO)

GISELE MORAES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032399-32.2018.8.11.0041 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 efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 24 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001169-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DUARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIOGO TADEU ALVES CORREA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001169-06.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, conforme petição de ID 15854659, foi 

designada perícia médica para o dia 13/11/2018, às 14h00, no Hospital 

SOTRAUMA. Assim sendo, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação às partes para ciência e comparecimento da autora. Cuiabá, 24 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002533-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002533-13.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, conforme petição de ID 15967051, foi 

designada perícia médica para o dia 13/11/2018, às 14h00, no Hospital 

SOTRAUMA. Assim sendo, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação às partes para ciência e comparecimento da autora. Cuiabá, 24 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001026-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIOGO TADEU ALVES CORREA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001026-17.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, conforme petição de ID 15967061, foi 

designada perícia médica para o dia 13/11/2018, às 14h00, no Hospital 

SOTRAUMA. Assim sendo, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação às partes para ciência e comparecimento da autora. Cuiabá, 24 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019650-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCELINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIOGO TADEU ALVES CORREA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019650-51.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que foi designada perícia médica para o dia 

13/11/2018, às 14h00, no Hospital SOTRAUMA. Assim sendo, impulsiono 

os presentes autos encaminhando intimação às partes para ciência e 

comparecimento da autora. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. Lygia Marinho 

Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1014572-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. LUCIO & CARDOSO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014572-08.2018.8.11.0041 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 efetuar a distribuição da Carta Precatória expedida 

no ID 15933729, devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032385-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LL ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAISE CARMEM SANTOS ALVES (EXECUTADO)

LUIZ VICENTE VAZ GUIMARAES (EXECUTADO)

ARISTIDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032385-48.2018.8.11.0041 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 efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 24 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033946-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (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 DESPACHO Processo: 1033946-10.2018.8.11.0041. Intime-se a ré 

para imediato cumprimento da ordem judicial deferida no RAI n. 

1012052-04.2018.8.11.0000. Não há pedido de informações. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 354376 Nr: 24836-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDETE SOARES RIBEIRO SILVA, JOSÉ DE FREITAS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO APARECIDA BONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Processo n° 1646/2008

 Código 354376

DESPACHO

Trata-se de cumprimento de sentença. Assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

INDEFIRO o pedido de remessa dos autos ao Cartório de Registro de 

Imóveis de 2ª Circunscrição, eis que o autor não trouxe aos autos 

justificativa plausível.

 Oficie a Caixa Econômica Federal e o Segundo Serviço Notarial e Registral 

da 1ª Circunscrição Imobiliária da comarca de Cuiabá – MT acerca da 

sentença de p. 91/92, conforme requerido a p. 103/104.

Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cópia 

integral dos autos para instruir os ofícios que serão expedidos.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 776707 Nr: 30036-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL UNIÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Processo nº 30036-02.2012.811.0041

Código 776707

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Mercantil União 

Comércio de Alimentos Ltda em face de Dibox – Distribuição de Produtos 

Alimentícios Broker Ltda. Assim promovam-se as devidas anotações, na 

capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do 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 expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 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.: 861504 Nr: 2905-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PANSIERI - OAB:OAB/DF 

33648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP, 

FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 19.023-A

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por Emerson Luis Pereira 

Cajango contra Google Brasil Internet Ltda, já qualificados e representados 

nos autos.

 À p.730 o exequente apresentou renúncia à sua pretensão, requerendo a 

extinção do cumprimento de sentença.

 Intimada, a executada concordou com o pedido do exequente (p.732/733).

É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença a renúncia formulada pelo 

exequente, e em consequência extingo este cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 487, III, “c” do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 862333 Nr: 3509-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENIFER MAYARA MORAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB/MG 76.696 - OAB:, Drª. Ana Flávia Pereira 

Guimarães - OAB/MG 105.287 - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 897291 Nr: 27786-25.2014.811.0041

 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: ROZANGELA ANTIARES EVANGELISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais com 

pedido de tutela antecipada em que a sentença foi parcialmente reformada 

para não condenar a ré/executada ao pagamento de indenização por 

danos morais (p.122/126).

 A executada informou à p.128/130 que equivocadamente efetuou o 

pagamento dos danos morais, requerendo que o valor fosse restituído.

À p. 138 a exequente requereu o levantamento dos valores depositados.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Diante do julgamento do Recurso de Apelação n.º 32518/2018, indevido é 

o pagamento a título de danos morais à exequente, razão pela qual DEFIRO 

o pedido de p. 128/129 e INDEFIRO o pedido formulado à p. 138.

 Tendo em vista o cumprimento da obrigação, julgo extinto os autos nos 

termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, na forma indicada à p. 139/142, 

cumprindo o disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Devolva-se à executada a quantia equivocadamente depositada, como 

requerido à p. 128/129.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 334879 Nr: 5766-50.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO 

MILITAR DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO FURLANETTI CONEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB:8548, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora às 

fls. 3.994/3.998 e pela parte ré às fls. 3.999/4.014 são tempestivos. Em 

assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes, autora e ré, 

para apresentarem suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 792264 Nr: 46359-82.2012.811.0041

 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: SONIA DE FÁTIMA BONFADINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9.998 MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n° 46359-82.2012.811.0041

Código 792264

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

259/260.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, cumprindo-se o que determina 

o artigo 450, §3º e §4º da CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 22 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.: 801848 Nr: 8285-22.2013.811.0041

 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: CORREIA & GONÇALVES CORREIA LTDA - ME, 

WERBERTH CARLOS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERATES S/A, TOCANTINS REFRIGERANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:8406

 Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimada, a executada 

efetuou o pagamento do valor remanescente (p.265/266).

 A exequente concordou com o pagamento e requereu o seu levantamento 

(p.271).

O valor incontroverso já foi levantado, conforme alvará de p.270.

Assim, considerando que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, 

que é o cumprimento da obrigação, tendo em vista o deposito da quantia 

pleiteada, a extinção do feito se impõe.

Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

Transitada em julgado, arquive-se.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 709377 Nr: 2257-09.2011.811.0041

 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: MARCO ANTONIO NOBREGA ESTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI CAIXA DE PECULIOS, PENSOES E 

MONTEPIOS BENEFICIENTE

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

OAB:OAB/MT 14.548, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B-MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré às fls. 

206/208 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 916528 Nr: 41123-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALL SYSTEM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

ME, BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 

15.425, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A, THIAGO MOREDO RUIZ - OAB:216108/SP

 Intimem-se as partes para ratificação do acordo de p.305/307, eis que é 

cópia, em 05 (cinco) dias.

 No mesmo prazo deverá a parte exequente se manifestar sobre a petição 

de p.301/304.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 904513 Nr: 33203-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁSSIA IZABEL OLIVEIRA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ELIAS - OAB:77115/SP

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

OAB:17.826/A

 Trata-se de cumprimento de sentença em houve o pagamento parcial da 

obrigação, restando saldo remanescente, razão pela qual foi deferida a 

penhora online, sendo esta frutífera.

 A exequente requereu o levantamento da quantia bloqueada (p.199).

Intimada, a executada não se manifestou sobre a penhora (p.204).

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1107453 Nr: 13604-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SOUZA LOPES

 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 nº 13604-63.2016.811.0041

Código 1107453

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Gilberto Souza Lopes 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do 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 expedindo o necessário.

Cuiabá, 19 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.: 955380 Nr: 2781-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO COIMBRA MAIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayane Ledna Almeida de 

Oliveira - OAB:19164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2781-64.2015.811.0041

Código 955380

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Luis Fernando 

Coimbra Maia em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do 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 expedindo o necessário.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 756557 Nr: 8671-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA DA COSTA SILVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700, ZOROASTRO C. TEIXEIRA - OAB:743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 8671-86.2012.811.041

Código 756557

Vistos e etc.

Defiro o levantamento do valor incontroverso a exequente, registrando 

que seu patrono tem poderes para receber e dar quitação (p. 16). 

Intime-se o executado para efetuar o pagamento do saldo remanescente 

encontrado pela exequente as p. 373/377, em 15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cuiabá, 19 de outubro 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 740204 Nr: 36904-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS MARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - 

OAB:15.159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 Processo nº. 36904-30.2011.811.0041

Código 740204

Despacho

Intime-se pessoalmente o executado para que se manifeste sobre a 

petição de p. 150/155, que informa o descumprimento do acordo 

entabulado entre as partes.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 19 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.: 1120987 Nr: 19233-18.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: ERONIDES SINESIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439/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 

ERONIDES SINESIO DA SILVA 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.Autorizo o levantamento dos honorários periciais. 

Expeça-se alvará.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno a ré 

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, 

§ 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 22 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1073289 Nr: 56757-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUSSILENE GONÇALVES NEVES

 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

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

EUSSILENE GONÇALVES NEVES 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.Autorizo o levantamento dos 

honorários periciais. Expeça-se alvará.Custas e despesas processuais 

pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 500,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 22 de outubro 

de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 933438 Nr: 51136-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSIO BRENNO DA SILVA CARMO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PETRICIA DA SILVA 

BARROS. - OAB:14.354, VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - 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 

KASSIO BRENNO DA SILVA CAMPO em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, 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.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$ 500,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 22 de outubro 

de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 273173 Nr: 3750-60.2007.811.0041

 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: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THE CENTRUS TOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADESIX AGROINDUSTRIAL LTDA ME, 

ANTÔNIO PAULO DA CUNHA NETO, PAULO CLECIO FERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12564, RENATA FERRARI BORGES LEAL - OAB:15.628

 Trata-se de cumprimento de sentença em que foi determinada a 

expedição de certidão de honorários de sucumbência em favor dos 

advogados Antônio Paulo Cunha Neto e Paulo Clécio Ferllin, no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) para cada.

À p. 304/308 os patronos opuseram embargos de declaração em razão de 

erro material, eis que o acórdão do Recurso de Apelação n. 88168/2016 

majorou os honorários para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, no 

entanto, na decisão proferida à p.303 constou a quantia de R$500,00 

(quinhentos reais).

 Comprovante de pagamento da condenação à p. 309/312.

O condomínio exequente concordou com o valor depositado e requereu o 

seu levantamento (p.313).

Contrarrazões aos embargos de declaração à p.315/316.

É relatório. Decido.

Verifico a existência de erro material na decisão de p.303, eis que constou 

como devido a título de honorários sucumbenciais o valor de R$500,00 

(quinhentos) ao invés de R$1.500,00 (mil e quinhentos). Assim, ACOLHO 

os embargos declaratório de p. 304/308, para corrigir o erro material, 

devendo ser expedida certidão de honorários de sucumbência em favor 

dos advogados Antônio Paulo Cunha Neto e Paulo Clécio Ferllin, no valor 

de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação referente à 

condenação, nada mais havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 384348 Nr: 40952-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABILIO BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARANTES FERREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153 MT

 Tendo em vista a noticia de integral cumprimento do acordo, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 29774 Nr: 5513-09.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS GABRIEL, Cleber Reis Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - 

OAB:23.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAISSA MAFESSONI - 

OAB:18.436/O, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A/MT

 Foi juntado nos autos petição de acordo (p.247/249), no entando, 

posteriormente, há pedido de suspensão para trativas de acordo (p.250). 

Assim, diante da divergência de informações constante nas petições 

juntadas, intimem-se as partes para esclarecimentos, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 313104 Nr: 18782-08.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIRA FERREIRA DOS SANTOS

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

TELEPAR

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

OAB:8075/MT

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

OAB:13241-A/MT, GIORDANO BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA - 

OAB:7238, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré às 

fls.312/328 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1084153 Nr: 3481-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA RODRIGUES PEREIRA PESSOA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

PATRICIA RODRIGUES PEREIRA PESSOA em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três 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$ 500,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 22 

de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 363804 Nr: 936-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA PEREIRA DA CUNHA

 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: DR. FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB/MT 5.736 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

cálculo do Contador, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 43963 Nr: 8446-52.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Universal Music Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALA ART & SOM COMÉRCIO LTDA., DIONÍZIO 

SALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, FABER VIEGAS - OAB:2.105-A/MT, LUIZ 

DA PENHA CORREA - OAB:8.119, RÚBIA DE SOUSA VIEGAS - 

OAB:5.255

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao réu, para que ciente fique acerca do 

desarquivamento dos presentes autos, devendo manifestar-se em 

prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos 

autos ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 572562 Nr: 6622-34.1996.811.0041

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA DE CAMPOS SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 6622-34.1996.811.0041

Código: 572562

Vistos e etc.

Tendo em vista que o exequente não comprovou a necessidade do 

processo ficar na secretaria pelo prazo de 30 dias, INDEFIRO o pedido de 

p. 25.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito e tirar fotocópia no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cuiabá, 23 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.: 75260 Nr: 1209-74.1995.811.0041

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22.165/ PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT

 Processo n° 1209-74.1995.811.0041

Código: 75260

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 131, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cuiabá, 23 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.: 1090239 Nr: 6217-94.2016.811.0041

 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: LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayane Ledna Almeida de 

Oliveira - OAB:19164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR 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 e despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (art. 85, § 

8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 22 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 884370 Nr: 19430-41.2014.811.0041

 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: CELIA REGINA SCHEREMETA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerente 

às fls. 363 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 requerida 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.: 872980 Nr: 11787-32.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JUNIOR DE CAMPOS FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Com estas considerações e nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo 

improcedente com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro 

proposta por FERNANDO JUNIOR DE CAMPOS FIGUEIRA em face de 

MAPFRE VIDA S/A.Condeno o autor nas despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da 

causa (art. 85, § 2º, CPC). 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.Transitado em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 850038 Nr: 53120-95.2013.811.0041

 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: ANTÔNIO HENRIQUE MIGNOSSI, MIGNOSSI & DEMARCHI 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PERON - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8.340-0B

 Posto isto, DEFIRO o pedido e determino que seja expedido em favor dos 

exequentes certidões de credito. Em consequência, EXTINGO o feito, sem 

resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 CGJ-TJMT c/c 487, 

IV do CPC.Após a expedição da referida, intimem-se os exequentes para 

sua retirada, em seguida arquive-se os presentes autos com as cautelas 

de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 23 de outubro de 

2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 828597 Nr: 34451-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. COTTON INDÚSTRIA, COMERCIO, EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA, CELSO JOSE MINOZZO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, 

RENATA MARCHIORO - OAB:14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora às 

fls.256/262 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 ré para apresentar suas contrarrazões aos Embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 806440 Nr: 12919-61.2013.811.0041

 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: CONSTRUTORA VILA BELA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEY DA COSTA FIGUEIREDO, DILMA 

MARIA METELLO DA COSTA LIMA, JAIRSON METELLO DA COSTA, JANE 

MARCIA METELLO DA COSTA, JADIR METELLO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA CRISTINA DE AVILA 

COSTA - OAB:22210/O

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 181, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca dos documentos juntados às fls.181-A/237, no prazo 

de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 230397 Nr: 37323-60.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE RODRIGUES BARROCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSMMT ASSOCAIAÇAO BENEFICENTE DE 

SAUDE DOS MILITARES DE MATO GROSSO

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

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Processo nº. 37323-60.2005.811.0041

Código 230397

Despacho

Intime-se a executada para que se manifeste sobre a petição de p. 464, 

que informa o descumprimento do acordo entabulado entre as partes, em 

05 (cinco) dias.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 23 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.: 44157 Nr: 8738-37.2001.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOACRE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 380/2001

Código: 44157

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 56, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035830-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUTA FORTE DALTRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035830-74.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, a autora é 

servidora pública aposentada que possui uma renda mensal de R$ 

10.156,00, conforme demonstra o holerite acostado no ID 16000479 , 

renda esta incompatível com aqueles que fazem jus aos benefícios da 

justiça gratuita. Ademais, a autora não colacionou nenhum documento que 

comprove que o valor por ele percebido é insuficiente para custear o 

presente feito. Posto isto, considerando que o(a) autor(a) não colacionou 

aos autos prova convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO 

DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo à autora o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e sucessivas. Decorrido o 

prazo de 15 dias, e não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade 

das custas e taxas judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016449-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO DE SOUSA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1016449-17.2017.8.11.0041 DECISÃO Girleno 

de Souza Barboza propôs ação de reparação de danos materiais e lucros 

cessantes causados em acidente de veículo com pedido de liminar em 

desfavor de Diagnósticos do Brasil. A inicial relata que o autor, em 

14/03/2017, por volta das 13:13 horas, realizou exame toxicológico em 

cabelo para verificação de vestígios de drogas no material. O exame foi 

realizado em observância ao que determina a Lei n. 13.103/2015, que o 

tornou obrigatório para a habilitação e renovação das CNH’s categorias C, 

D e E. Informa que o resultado apontou “positivo para cocaína”. Porém, 

como trabalha há 10 anos na profissão de motorista carreteiro e não faz 

uso de drogas, realizou novo exame em uma clínica particular, na qual o 

resultado foi “negativo”. Diante disso requer a concessão de liminar para 

que seja retirada do Sistema de Registro Nacional de Condutores 

Habilitados (Renach) o laudo toxicológico positivo. Ao final, requer seja 

julgada totalmente procedente o pedido de condenação do réu ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e 

materiais no valor de R$ 350,00, além de lucros cessantes de R$ 

24.000,00. Na decisão constante do ID n. 7351867 foi determinada a 

intimação do autor para emendar a inicial e apresentar o exame 

toxicológico realizado com resultado negativo, bem como comprovante da 

anotação no RENACH. Apresentado os documentos e, sendo ilegível a 

imagem apresentada com finalidade de comprovar a anotação no 

RENACH, o autor foi novamente intimado para corrigir o documento. O 

autor manifestou informando que a clínica onde ele realizou o segundo 

exame, cujo resultado foi “negativo”, lhe enviou apenas o print da tela do 

sistema do DETRAN via whatsapp. Postula pela apreciação da petição 

inicial em seus exatos termos. 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 
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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 afirma que após o resultado do primeiro exame 

toxicológico ter indicado “positivo para cocaína”, realizou um novo exame 

em clínica particular, cujo resultado apontou “negativo”. Contudo, 

analisando os documentos apresentados, verifica-se que a janela dos 

mencionados exames é de 90 dias, sendo a coleta do primeiro efetivada 

em 10/03/2017 e a do segundo em 11/04/2017. Ademais, o autor não 

demonstrou o alegado prejuízo decorrente de anotação do resultado do 

primeiro exame no Registro Nacional de Carteira de Habilitação - RENACH 

perante o DETRAN/MT. Aliás, sequer há nos autos comprovação da 

referida anotação. Logo, nesta análise de cognição sumária falta 

comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do alegado 

direito, além da demonstração de risco ao resultado útil do processo. 

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 28/01/2019 às 12:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré 

para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Defiro a Justiça Gratuita requerida em favor do autor (art. 

98, CPC). Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de outubro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036731-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036731-42.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de busca e apreensão proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. em face de ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA, objetivando a 

concessão de liminar para busca e apreensão do veículo Toyota Etios X 

Flex, ano de fabricação e modelo 2015, cor prata, placa NAF9485, em 

virtude do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária n. 1364572/15. O 

Provimento nº 004/2008 do Conselho da Magistratura trata da competência 

exclusiva das varas bancárias para processar e julgar as causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central. O art. 1º, incisos I e II do 

Provimento nº 004/2008 disciplina: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos 

artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Como se infere da inicial e dos dispositivos acima, a matéria em 

discussão deve ser dirimida por uma das varas bancárias. Nesse sentido, 

o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grasso: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA – APLICABILIDADE DO PROVIMENTO Nº 004/2008 DO 

CONSELHO DA MAGISTRATURA – NÃO EXAURIMENTO DA QUESTÃO 

BANCÁRIA – CONFLITO PROCEDENTE.Nos termos do Provimento n. 

004/2008 do Conselho da Magistratura, em seu artigo 1º, I, § 1º, compete à 

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, processar 

e julgar os feitos relativos a operações realizadas por instituições 

financeiras, notadamente em caso de alienação fiduciária, ainda que em 

fase de execução de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá.”(TJMT, CC 86030/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E 

DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO À 1ª VARA ESPECIALIZADA DE 

DIREITO BANCÁRIO - PROVIMENTO Nº 04/08/CM - COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO PARA JULGAR AS 

CAUSAS QUE VERSEM SOBRE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDODe acordo com o Provimento nº 

04/08/CM, artigo 1º, I, § 1º, compete à Vara Especializada em Direito 

Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras, inclusive, os que se 

referem à alienação fiduciária.”(TJMT, AI 175405/2014, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, 

Publicado no DJE 30/03/2015). Pelo exposto, declino da competência a 

uma das Varas Bancárias desta Comarca para a análise e julgamento 

desta ação de busca e apreensão. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se 

com urgência. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021339-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA DE CASSIA SOUZA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Pamella Cassia Souza Viana ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

em face de Tim Celular S/A, ambos qualificados nos autos. A Requerente 

alega que seu nome foi inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito 

pelo requerido, indevidamente, em razão da cobrança de uma obrigação 

que o mesmo desconhece. Disse que os fatos lhe causaram 

constrangimento, dissabor, irritações e sensação de impotência frente ao 

descaso praticado pelo requerido. Requereu, o cancelamento do débito e 

a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos 
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morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial vieram 

documentos. A Requerida foi citada, todavia deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentação de contestação. O Requerente pugnou pela 

decretação da revelia e julgamento antecipado da lide. Relatado o 

necessário. Decido. De início, observo dos autos que a empresa 

Requerida compareceu espontaneamente nos autos por meio da petição 

de ID 11514625, logo, restou suprida sua citação, nos termos do que 

estabelece o artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil. No mais, 

estando o processo apto para sentença, nos termos do artigo 355, inciso 

II, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Observo que a Requerido foi devidamente citada, deixando transcorrer in 

albis o prazo para apresentação de contestação, sem manifestação, 

conforme se vê da certidão de ID 12210331. Sendo assim, decreto a 

revelia da empresa Tim Celular S/A. A Requerente objetiva a declaração 

de inexistência do débito de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa 

centavos) em razão de desconhecer a dívida negativada e a condenação 

da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais diante da 

negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de restrição ao 

crédito. Se a empresa Requerida não apresentar defesa no prazo 

estabelecido em lei, “reputar-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”, conforme estabelece o artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, sem a comprovação da origem do débito, não há 

que se exigir pagamento e nem se falar em negativação junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. 

INSCRIÇÃO EM BANCO DE DADOS. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO 

COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA: A autora teve o 

seu nome cadastrado por uma dívida atrelada à ré que alega 

desconhecer. Inexiste prova da contratação ou da cessão de crédito 

firmada entre ela e demandada relativamente à dívida imputada à autora, 

que não veio comprovada nos autos, assim como a contratação, o que 

importa no cancelamento da cobrança, bem como da inscrição. Apelo 

provido. Sentença de improcedência reformada. SUCUMBÊNCIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO: Diante do resultado de 

julgamento do recurso, que importa na procedência da demanda, vão 

invertidos os ônus sucumbenciais, que serão custeados integralmente 

pela demandada. Viável a majoração pretendida pela recorrente, 

considerando as diretrizes do artigo 20 do Código de Processo Civil e o 

patamar estabelecido por este Colegiado para causas da mesma natureza, 

fixo o valor dos honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais). 

DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70057513574, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

João Lima Costa, Julgado em 11/02/2014). (TJ-RS - AC: 70057513574 RS , 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 11/02/2014, 

Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/02/2014) grifei. No que tange ao dano moral, há de se observar que o 

entendimento jurisprudencial é pacífico de que os danos oriundos de 

inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito não dependem 

de prova, ou seja, é in re ipsa. Ressalta-se que a Requerida responde de 

forma objetiva pela falha na prestação de serviços, conforme estabelece 

o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, sendo os danos 

morais considerados in re ipsa, o requerido possui o dever de reparação 

do dano moral experimentado pela Requerente, nos termos do artigo 186 e 

927 do Código Civil, ainda mais quando não verificado a ocorrência de 

nenhuma das excludentes de ilicitude previstas no artigo 14, §3º, do 

Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL E 

RECURSO ADESIVO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA 

INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO DO NOME - DANO MORAL CONFIGURADO - 

DANO IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO MODERADAMENTE. 01. 

Responde objetivamente pela falha na prestação de serviços a empresa 

de telefonia que efetua diversas cobranças indevidas referentes a 

serviços que não foram solicitados, nem usufruídos pela autora. 02. O 

dano moral decorrente da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito é in re ipsa, ou seja, não necessita ser provado. 03. O valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e adequado para reparação 

do dano moral sofrido pela parte autora com a inscrição indevida do seu 

nome nos cadastros de restrição ao crédito, considerada a extensão do 

dano, a capacidade econômica da ofensora e as quantias indenizatórias 

frequentemente arbitradas em casos análogos. Recurso de apelação não 

provido. Recurso adesivo não provido. (TJ-MS - APL: 

03546130620088120001 MS 0354613-06.2008.8.12.0001, Relator: Juiz 

Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 02/09/2014, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 05/09/2014). Quanto a fixação do quantum, ante as 

divergências existentes há de se observar a regra de que este não deve 

possibilitar o enriquecimento injusto, devendo levar em conta a gravidade 

do dano, atentando à vítima e ofensor, dentro de um padrão de suficiência 

para coibir a prática de atos danosos. Diante do argumentado e adotando 

um critério de suficiência e necessidade para restaurar o dano causado, 

entendo ser justo fixar a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Sobre o referido valor incidirão juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC 

desde a prolação da presente. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da inicial da Ação ajuizada por Pamella de 

Cassia Souza Viana em face de Tim Celular S/A, para: 01) Declarar a 

inexistência do débito na importância de R$29,90 (vinte e nove reais e 

noventa centavos); 02) Condenar a Requerida ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação por danos morais sofridos 

pela Requerente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC desde a 

prolação da presente; e, 03) Condenar a Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios 

que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente decisão, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006239-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROBERT SOARES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 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: 1002803-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO DOMINGOS VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 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: 1019101-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 
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(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 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: 1003661-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DE JESUS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 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: 1003881-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034445-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GALCEZ LAVAGNOLI LAGNI (EMBARGANTE)

MARCO BUSS FUNILARIA E PINTURAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

ELIEL MARCOS LAGNI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. De início, considerando que o mandado de citação dos 

Executados, ora Embargantes, foi juntado aos autos de Execução número 

1028428-73.2017.8.11.0041, pelo oficial de justiça no dia 18/09/2018 (ID 

15409800, ID 15409836 e ID 15410154), o início do prazo para oposição 

dos presentes Embargos à Execução se deu em 19/09/2018 e o final em 

09/10/2018, mesma data do ajuizamento da presente lide. Assim sendo, 

sendo tempestivo, recebo os presentes Embargos à Execução. Intime-se o 

Embargado para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil). Com a resposta, 

havendo alegação de preliminares, intime-se o Embargante para que se 

manifeste. No que atine ao pedido de suspensão da Execução de número 

1028428-73.2017.8.11.0041 em apenso, observo que os Embargantes 

indicaram bens a penhora por meio da petição de ID 15494746, portanto, 

entendo que a supracitada lide estará garantida após as penhoras a 

serem efetivas no veículo e imóvel dados em garantia, naquele feito. Logo, 

o deferimento do pleito é medida adequada ao caso presente. Sendo 

assim, nos termos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, 

suspendo a ação executiva de número 1028428-73.2017.8.11.0041, 

devendo apenas ser cumprida as penhoras dos bens indicados naqueles 

autos. Por fim, concedo aos Embargantes os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Translade cópia da presente para a Execução em apenso (número 

1028428-73.2017.8.11.0041), após, a secretaria deverá expedir o Termo 

de Penhora do Imóvel dado em garantia no supracitado feito, após, venha 

a referida Execução conclusa para a efetivação da penhora sobre o 

veículo através do Renajud. Proceda o cadastramento do Advogado do 

banco Embargado, observando os dados da Ação de Execução número 

1028428-73.2017.8.11.0041, em apenso. Cumpra-se. Intimem-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1031602-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MEIRA SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

MAURICIO FERNANDO LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT0018219A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (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, 24 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014457-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN RAMOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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, 23 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927279 Nr: 47795-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FARIAS SABER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959/MT

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

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1075465 Nr: 57724-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 25796 Nr: 4778-78.1998.811.0041

 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 LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA CHRISTINA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - 

OAB:4070/MT, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785/MT, 

JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:4536/MT, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA PENHA - 

OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

 Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 123119 Nr: 27530-68.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DA SILVA CAMARGO, NILCE 

DE MATTES CAMARGO, JOÃO VALDIR GARCIA DOS REIS, EDMILSON 

PERDONA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:10457, GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA. - OAB:20.683/O, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

requerer o que lhe é de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1118373 Nr: 18058-86.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM MATOS ME

 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 Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

 Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 770443 Nr: 23464-30.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO THEODORO DE AMORIM, DORVACI 

RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, ANTONIO 

CATAULI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA R.BRITO SILVA 

RAMOS - OAB:, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, PEDRO OVELAR - OAB:6270/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1093773 Nr: 7861-72.2016.811.0041

 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: JUVENAL FRANCISCO DO CARMO, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA DA SILVA COSTA TODA, LUAN 

BOTELHO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1332035 Nr: 16039-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1067343 Nr: 54212-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER MATTOS BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT
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 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado EMÍLIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO 

SILVA oab/mt 25524/O , para proceder a devolução dos autos, conforme 

art. 234, caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1075807 Nr: 57851-66.2015.811.0041

 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: JEAN CARLO STORCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIIYAMA - OAB:12.919, 

KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918

 Face a interposição de Recurso pela parte requerido (a), em 

conformidade aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 

56/2007 – CGJ, procedo a intimação do advogado da parte requerente 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1104648 Nr: 12411-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR LUIZ SERRA

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

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

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032559-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BUBLITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER OAB - MT16786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Jorge Luiz Bublitz interpôs Recurso de Agravo de Instrumento 

nº. 1011776-70.2018.8.11.0000 em face da decisão de id n. 15778655, 

que indeferiu o pedido de tutela de urgência reivindicado na inicial. Em 

sede de retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança 

da decisão recorrida, no entanto, a referida decisum foi modificada pelo 

Tribunal de Justiça. Por tal motivo, cumpra-se conforme decisão do 

Tribunal de Justiça (Id n. 16105062) e oficie-se a Secretaria da 3ª Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça prestando as informações 

solicitadas pela Excelentíssima Relatora. Aguarde a realização da 

audiência de conciliação. Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1016349-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN RODRIGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO OAB - MT13950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

dejamim jesus padilha (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035562-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F C FERRAZ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO DE CARVALHO OAB - MT7015/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA URBANISMO LTDA (REQUERIDO)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (REQUERIDO)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, 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: 1026975-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 09:04 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: 1031429-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENICE BARBOSA DA SILVA BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 09:20 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: 1034650-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUSA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 09:36 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: 1028652-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCELO SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 09:52 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: 1021771-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA BOITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 10:24 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: 1020112-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 10:40 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: 1022095-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE JUNIOR ALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 10:56 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: 1003184-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI PEREIRA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 11:12 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: 1029156-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA FERREIRA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 11:28 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: 1033701-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 11:44 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: 1001183-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, 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: 1026703-49.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DIAS DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030805-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TIBURCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 08:16 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: 1017199-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHENYFER SANTIAGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 08:48 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: 1032383-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, às 10:56 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-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1036567-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Habilitação de Crédito, distribuída por dependência aos 

autos de Arrolamento nº 1016574-48.2018.811.0041, que tramita na 

Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, para 

onde determino a redistribuição do presente feito, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036461-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIKO KOGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE OIKO COELHO OAB - PR86610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ALVES DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste pedido estão inseridos dois procedimentos distintos 

(COBRANÇA E EXECUÇÃO), ritos totalmente diferentes que impedem a 

regular tramitação do feito, devendo o requerente optar por apenas um 

rito. No caso, a parte requerente alega falta de condições financeira para 

arcar com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao 

pedido o documento probatório necessário. Diante do exposto e diante da 

impossibilidade de cumulação de ritos, Fundamentado no que dispõe o 

artigo 321 e artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente para no 

prazo de 15 (dez) dias emendar a petição inicial, retificando o pedido com 

relação ao procedimento pretendido, sob pena de extinção – 330, inciso IV 

do CPC. Bem como, para no mesmo prazo, demonstrar que faz jus ao 

benefício requerido, anexando nos autos (cópia da Carteira de Trabalho, 

holerite ou a última declaração de imposto de renda), ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial - 

artigos 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032383-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 10:56 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: 1023459-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO DOS SANTOS CAPELLI DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 11:28 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
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Processo Número: 1024031-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, 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: 1038397-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PINHO THEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 08:32 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: 1012617-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 09:04 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: 1009990-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 09:20 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: 1030369-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIRAM RAMOS DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 09:36 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: 1030609-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHON CLEY MIRANDA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 10:24 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: 1030609-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHON CLEY MIRANDA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 11:28 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021664-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE CHAVES SOARES (REQUERIDO)

TAYNA SOARES SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CAROLINA LEMOS ROCHA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão: “Vistos: 1- 

Proceda-se a devolução da presente deprecata para comarca de origem, 

com as homenagens deste juízo. 2- As partes presentes saem cientes e 

intimadas desta decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036431-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUSA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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. 
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Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da Justiça. Em 

cumprimento a determinação do artigo 334 do CPC, agende-se 

eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036471-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON ARAUJO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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 que dispõe o § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da Justiça. Em 

cumprimento a determinação do artigo 334 do CPC, agende-se 

eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036608-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (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 que dispõe o § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da Justiça. Em 

cumprimento a determinação do artigo 334 do CPC, agende-se 

eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036040-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL JUSTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(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 que dispõe o § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da Justiça. Em 

cumprimento a determinação do artigo 334 do CPC, agende-se 

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 
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conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036296-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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 que dispõe o § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da Justiça. Em 

cumprimento a determinação do artigo 334 do CPC, agende-se 

eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036329-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. Y. A. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DE ALMEIDA OAB - 022.267.541-13 (REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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 o requerente menor impúbere 

representado por sua genitora, requer a gratuidade da justiça, a alegando 

não possuir condições financeiras para arcar com os encargos 

processuais. O pedido encontra-se instruído com os documentos 

imprescindíveis, preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 319 do 

CPC. Assim, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, concedo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, fundamentado no que dispõe o § 3º do 

artigo 99 do CPC. No caso, resta demonstrado que ouve a postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta dias desde o protocolo junto 

à seguradora sem ser atendido. Assim, fundamentado no que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Havendo nos autos interesse de menor, dê-se vista do 

feito ao Ilustre representante do Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030630-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY SILVA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 09:20 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: 1035910-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE FERREIRA CRUZ DO ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 09:36 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: 1036006-53.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NERES ARAUJO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 09:52 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026834-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT0011632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEAO MARCONDES - CONSTRUCOES, LOCACAO E MANUTENCAO DE 

MAQUINAS PESADAS LTDA - EPP (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID. 

16132968.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009229-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

JOAO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDNO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

MARCAL RIBEIRO TOCANTINS (AUTOR(A))

LOURDES MARGARIDA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

LOURDES MARIA TOCANTINS (AUTOR(A))

JOSE CLAUDIO FERREIRA (AUTOR(A))

LEOBELINA RONDON DA SILVA (AUTOR(A))

ANADIR BENEDITA DA SILVA KOPP (AUTOR(A))

MARIA CANDIDA MOREIRA (AUTOR(A))

ADAIR SEVERINA MOTTA (AUTOR(A))

ADEMAR HONORIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

JOVENITA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca de correspondência devolvida. ID 

16135387.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036174-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036236-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON REGINALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 08:16 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: 1036022-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE CRISTINA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/01/2019, às 08:32 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.: 1109933 Nr: 14619-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANEIDE VIEIRA BATISTA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Código: 1109933

 Vistos, etc.

A parte requerida manifestou desinteresse na produção da prova pericial, 

pugnando pelo julgamento do processo no estado em que se encontra.

Considerando que a prova havia sido pugnada pela referida parte, 

HOMOLOGO a desistência da prova, determinando o retorno dos autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1043239 Nr: 43121-50.2015.811.0041

 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: ROSA DIVINA DA COSTA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Código: 1043239

 Vistos, etc.

A parte requerida manifestou desinteresse na produção da prova pericial, 

pugnando pelo julgamento do processo no estado em que se encontra.

Considerando que a prova havia sido pugnada pela referida parte, 

HOMOLOGO a desistência da prova, determinando o retorno dos autos 
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conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 249387 Nr: 12968-78.2008.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA KIYOKO SAKAGUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MATSUO SOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT, SILVIO ALEXANDRE DE MENEZES - OAB:10300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 249387

 Vistos, etc.

Pretende a requerente seja oficiado ao Cartório do 6º Ofício desta Capital 

para que promova a baixa da anotação de indisponibilidade lançada no 

imóvel da matrícula nº 39.801. Juntou documentos as fls. 177/180.

Esta demanda foi extinta sem julgamento de mérito, conforme sentença de 

fls. 169. Entretanto, não constou no referido comando sentencial a ordem 

de baixa da anotação supra informada, a qual não tem mais qualquer 

razão para subsistir.

Frise-se que a anotação fora determinada pelo Juízo da 4ª Vara de família 

e Sucessões desta Capital, o qual, no entanto, após conceder a medida de 

urgência, suscitou conflito de competência, vindo esta ação a aportar 

neste Juízo.

Deste modo, DEFIRO o pedido da Autora e determino seja oficiado à 

Serventia Registral apontada, com cópia desta decisão, para que promova 

a baixa da anotação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 18 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 332670 Nr: 3557-11.2008.811.0041

 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: LEVERGINA JESUS DE PINHO, ARETINO CELSO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PEREIRA, JULIO CESAR PEREIRA 

JUNIOR, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9.461-MT, BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - OAB:9461 

MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, 

GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, MIRO AGOSTINHO DAS 

NEVES - OAB:12.818/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Código: 332670

 Vistos, etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 796. Assim, com fulcro no artigo 921, inciso III, 

§1º, do CPC, SUSPENDO esta execução pelo prazo de 01(um) ano.

Fica desde já a parte Exequente cientificada de que a contagem do prazo 

de prescrição intercorrente previsto no art. 921, §4º, do CPC, tem início 

automaticamente a partir do término da suspensão/paralisação do 

processo, pelo prazo que trata o §1º do referido artigo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 18 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 745427 Nr: 42567-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO 

CENTRO OESTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSÓRIO LUIZ STRALIOTTO, GERALDO 

STRALIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 745427

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fls. 172/173.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se o exequente para apresentação 

das certidões de matrícula atualizada do imóvel penhorado nestes autos, 

nas quais deve constar a averbação das constrições, conforme já 

determinado as fls. 126, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 22 de outubro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1096916 Nr: 9268-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519 MT, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1096916

Vistos, etc.

Pretende a exequente a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa executada, ao argumento de que a devedora não detém qualquer 

patrimônio para saldar a presente execução.

Nos termos do artigo 135 do CPC, instauro o Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Citem-se os sócios da empresa executada, indicados as 72, para 

manifestação acerca do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, no prazo de 15(quinze) dias.

Antes, contudo, cabe aos exequentes a indicação dos endereços dos 

sócios, no prazo de 15(quinze) dias, os quais podem ser obtidos junto à 

documentação da empresa executada, arquivada na Junta Comercial.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para decidir o incidente.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1094777 Nr: 8314-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037

 Ante o exposto, nos termos do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, JULGO 

EXTINTA esta execução, devendo a parte Exequente promover a 

habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial, se for o 

caso.Transitada em julgado, promova-se as baixas necessárias, 

arquivando-se este feito.P.R.I.C. Cuiabá, 17 de outubro de 2018.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 726625 Nr: 22441-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTF - ASSESSORIA DE SERVIÇOS E CONSULTORIA 

TÉCNICA FINANC. SOCIED. CIVIL LTDA, MARIA DE LOURDES SIMÕES 

ARAÚJO PEREIRA, FERNANDO HENRIQUE SIMÕES ARAÚJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCO DE MELLO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL AGOSTINHO DE 

ALMEIDA - OAB:2223/MT, JOÃO ROBERTO GOMES - OAB:12.922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SEVILHA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:295839/SP, JOSÉ ROBERTO CORTEZ 

- OAB:20.119, WANIRA COTES - OAB:102.198

 Código: 726625

Vistos etc.

Em face do teor da decisão oriunda da Justiça Federal, juntada as 396/40, 

complementada as fls. 405, DEFIRO o pedido contido no item “a” de fls. 

437/439. Oficie-se, conforme requerido, esclarecendo àquele Juízo os 

procedimentos para a transferência dos valores à Conta Única do Poder 

Judiciário do TJ/MT.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 357470 Nr: 27816-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPO BUSINESS EVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 357470

Vistos, etc.

Ab initio, desentranhe-se os documentos de fls. 124/144 para encarte nos 

respectivos processos. A secretaria deverá observar o teor do ofício de 

fls. 107, para localizar os autos a que se referem os documentos 

indevidamente entranhados neste feito.

Pretende a exequente a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa executada, ao argumento de que a devedora não detém qualquer 

patrimônio para saldar a presente execução.

Nos termos do artigo 135 do CPC, instauro o Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Citem-se os sócios da empresa executada, indicados as fls. 65/66, para 

manifestação acerca do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, no prazo de 15(quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para decidir o incidente.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 31953 Nr: 4560-45.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meyre Gorett Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 31953

 Vistos, etc.

DEFIRO os pedidos de fls. 194/197. Expeça-se Alvará em favor da 

exequente para levantamento do valor penhorado, bem como o 

competente mandado de avaliação e remoção do bem móvel penhorado 

via Bacenjud, a ser cumprido no endereço indicado as fls. 196.

Destarte, de acordo com a dicção do artigo 840, inciso II, §1º, do CPC, os 

bens móveis penhorados devem ser removidos para depósito junto ao 

depositário judicial ou na ausência deste, com a parte exequente.

 Assim, em face da ausência de depositário judicial no PJ/MT, o veículo 

deve ficar depositado com o credor (CPC, artigo 840, inciso II, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 18 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 834472 Nr: 39808-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO DE CAMPOS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCEU ROBERTO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 3626, MARCUS VINICIUS MARQUES 

CARDOSO - OAB:18625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 Vistos.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei que a intimação do decisum de fl. 

127 foi efetivada com o nome do causídico José Arlindo do Carmo como 

habilitado para receber a intimação em nome da parte executada, NP 

Locadora de Veículos Ltda EPP.

Ocorre que, compulsando os autos, constatei que o supracitado patrono 

não foi regularmente constituído nos autos, em que pese tenha subscrito a 

petição de fl. 124, requerendo a juntada de substabelecimento.

Destarte, os últimos patronos representantes da parte executada foram 

constituídos às fls. 110/112, razão pela qual em seus nomes deve ser 

realizada a intimação de fl. 127 dos autos.

Assim sendo, PROCEDA-SE com nova intimação da parte executada para 

efetuar o pagamento do débito, a ser efetivada nos termos do decisum de 

fl. 127 e em nome dos procuradores constituídos à fl. 112.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 760556 Nr: 12930-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYLON DAVID NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MEDEIROS - OAB:7921, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 (...).Com efeito, no primeiro Laudo Pericial apresentado, o expert narrou 

que “(...) sendo considerada a projeção de 10(dez) anos, condenou o 

requerido ao pagamento do lucro cessante pela queda da capacidade 

reprodutiva de 130(cento e trinta) matrizes, com o quantum sendo apurado 

em liquidação de sentença por arbitramento (...)”, sic fls. 172.E mais a 

frente registrou que “(...) O objetivo deste trabalho é realizar a evolução 

de rebanho de um total de 130 matrizes no curso de 14 anos de produção. 

(...)”, sic fls. 180.Por fim, no Laudo Complementar apresentado, manifestou 

que “(...) A evolução inicia-se em 2004 vai até o ano de 2017. (...)”, sic fls. 

394.No entanto, a toda evidência que o cálculo da expectativa frustrada 

de lucro devido ao exequente, conforme reconhecido na sentença 

exequenda, deve limitar-se ao prazo de 10(dez) anos, que seria a 

duração do contrato frustrado, exposto na petição inicial (fls. 14).Deste 

modo, CONVERTO O JULGAMENTO desta liquidação de sentença em 

DILIGÊNCIA e determino a intimação do perito nomeado nestes autos, para 

que promova a adequação da evolução do rebanho de 130(cento e trinta) 

matrizes limitada ao período de 10(dez) anos. Fixo o prazo de 05(cinco) 

dias. Outrossim, consta às fls. 82/113 pedido do executado, suscitando a 

ocorrência de erro material na sentença que deu origem a esta execução, 

pugnando por seu reconhecimento, com a determinação ao exequente de 

devolução de valores indevidamente recebidos.Registro que o referido 

pleito, por referir-se a parte líquida da condenação, será apreciado e 

decidido no processo de código nº 225485, onde, inclusive, o executado 

protocolou idêntico pedido, conforme registrado por ele as fls. 95. Vale 

ressaltar que estes autos têm a única finalidade de apuração do quantum 

debeatur relativo à parte ilíquida da sentença. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2.018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 464644 Nr: 32483-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ADAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BARBOSA IMÓVEIS - BARBOSA E 

RAMOS, C3WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO J N MARCELO - 

OAB:14.599-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das requeridas para no prazo legal 

manifestarem nos autos acerca das fls. 369.

 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

 Certifico que após tentativa de envio da Carta Precatória, por esta 

secretaria Via Malote Digital, e diante da impossibilidade de envio da 

mesma à Comarca de Brasília-DF, encaminho intimação da parte 

Requerente para proceder a distribuição da Carta Precatória, via Processo 

Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Certifico que, encaminho intimação da parte Embargada (Autora)para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de 

fls. 353/355.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1132031 Nr: 23874-49.2016.811.0041

 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: DANIELLE NASCIMENTO DE GÓES

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 110/115, juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Certifico que, encaminho intimação da parte Embargada (Executado)para, 

no prazo legal, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de 

fls. 356.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 55311 Nr: 1143-50.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:4.387/MT

 Certifico o decurso de prazo para manifestação no feito acerca da 

intimação de fls. 135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12449 Nr: 7169-06.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LIMA VERDE, GISELE ADDOR 

ALVES CORREA LIMA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA 

DE ALMEIDA - OAB:101180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLENDA ALVES CORREA 

LIMA VERDE - OAB:21.439, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/O

 Certifico o decurso de prazo para o requerente manifestar nos autos 

acerca da decisão/intimação de fls. 556. Certifico ainda que encaminho 

intimação do requerente para no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 590052 Nr: 9627-98.1995.811.0041

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimção da parte Autora para, manifestar 

acerca do desarquivamento, sob pena de novo arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018062-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELE BELLUF GALERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMOND HOUSE GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº 1018062-38.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C 

DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGENCIA, a qual postula a parte 

Requerente em sede de tutela de urgência a “declaração de rescisão do 
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contrato de unidade imobiliária e compelir as Requeridas se absterem de 

inserir seus dados nos anais de proteção ao crédito e efetuar qualquer 

cobrança”, argumentando para tanto que houve inúmeras infrações 

contratuais por parte da vendedora que levaram a insatisfação na 

continuidade da avença firmada entre as partes, dentre elas a divergência 

no valor do preço do imóvel constante no contrato e o ofertado, a falta de 

remessa dos boletos bancários em tempo hábil para pagamento, os 

desencontros nas informações requestadas sobre as condições de 

pagamento, a péssima qualidade no atendimento ao cliente e ainda a 

subtração da construção de um lago dentro do condomínio, circunstancia 

que teria sido essencial para a escolha da localização do imóvel. 

Obtempera que ao notificar as Requeridas cientificando de todos os 

acontecimentos recebeu uma contra notificação com resposta evasiva e 

destoante dos fatos. No mérito, requer a confirmação da decisão e a 

condenação das Requeridas na restituição dos valores pagos 

integralmente e devidamente corrigidos, retendo-se, se for o caso, o 

percentual tão somente de 10% sobre tais valores e não sobre o montante 

integral do contrato, além da indenização por danos morais que alega ter 

experimentado de forma injusta. DECIDO Segundo o art. 300 do CPC, 

exige-se para o deferimento da medida, que se evidencie a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Inicialmente, consigno que, o caso em apreço, consoante reiterada 

jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, devendo submeter-se 

aos ditames da Lei Consumerista. A par disso, o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 84, §3º, também confere ao juiz o poder de 

antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Com efeito, verificada a grandiosa ocorrência de 

demandas envolvendo a compra e venda de imóvel, a 2ª seção do 

Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 543, regulamentando como 

deve ser a decisão judicial sobre a rescisão nos contratos de compra e 

venda de imóveis. A propósito, veja-se: “Súmula nº 543 do STJ - Na 

hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento”. A súmula consolida aquilo que a 

jurisprudência daquela Corte já vinha decidindo, trazendo importante 

discussão acerca da impossibilidade de retenção de valores por parte das 

construtoras ou incorporadoras, na hipótese de rescisão contratual por 

sua culpa exclusiva, todavia, deixou em aberto o percentual a ser 

restituído em caso de desistência do comprador, ao estipular que: “(...)ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento”. Nesse passo, exsurge a probabilidade do direito da parte 

Autora senão porque inexiste motivos para se obstar a rescisão do 

contrato desde logo, não apenas pela sua natureza sinalagmática, mas, 

precipuamente, do disposto no art. 54, §2º, do CDC. Entrementes, 

considerando que a rescisão do contrato é uma faculdade dos 

contratantes, não vislumbro motivo para se negar a suspensão dos 

efeitos do contrato, desde logo, restando ao final, por ocasião da 

sentença, decidir sobre qual das partes lhe deu causa e quanto aos 

pedidos de cunho indenizatório. No tocante ao perigo de dano, igualmente 

perfaz demonstrado, na medida em que a postergação da rescisão 

contratual além de onerar a Requerente, implicará no desfalque financeiro 

para ambas as partes, notadamente à Autora/Consumidora que poderá 

sofrer as consequências de ter seus dados negativados em razão de 

negócio jurídico que caminha para a formal rescisão contratual, incorrendo 

em claro prestigio ao locupletamento ilícito por parte da Requerida caso 

seja mantida a relação jurídica e seus efeitos. Assim, não havendo 

interesse na manutenção do contrato, afigura-se razoável declarar 

rescindida a avença, com a suspensão dos efeitos da inadimplência da 

Autora, sobretudo registro negativo do débito sobre seus dados, 

ressalvando que o marco inicial para o desfazimento do negócio, no caso 

em apreço, deverá ser pautada na comprovação da notificação 

extrajudicial pela parte interessada no desfazimento. Por derradeiro, no 

que atine a reversibilidade da medida, como dito, o desfazimento do 

negócio, seja por desistência voluntária ou motivada, é um direito do 

consumidor, não havendo obste/prejuízo ao reconhecimento da vontade 

da Requerente neste momento processual. Ao passo que, a suspensão 

da cobrança dos débitos e seus efeitos, da mesma forma, não revela 

dano e ampara a eficácia do provimento jurisdicional final, porquanto os 

atos coercitivos para recebimento do valor podem ocorrer a qualquer 

tempo em caso de improcedência da ação; não se olvidando ao fato de a 

Requerida, pelo que consta, detém o saldo restituível à Requerente, o que 

por si cauciona indiretamente, eventual prejuízo financeiro existente à Ré, 

o que afasta qualquer arguição de irreversibilidade da medida. ANTE O 

EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do art. 300, do CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA perquirida 

pela parte Requerente, para o fim de: 1) DECLARAR a imediata rescisão 

do contrato de compra e venda nº1665 s00811, 00812, 00813 e 00814, 

cujos efeitos temporais (início da rescisão) a partir da data da notificação 

extrajudicial das Requeridas (19/10/2018-id.n.13831253) 2) DETERMINAR 

ÀS REQUERIDAS que SUSPENDAM eventuais cobranças das parcelas e 

outros encargos que eventualmente existirem em desfavor da Autora 

decorrente do contrato, devendo ainda se ABSTEREM de enviar os dados 

da Requerente aos órgãos de proteção ao crédito relativo aos débitos 

oriundos do contrato rescindido, até o deslinde do feito, ou promova a 

EXCLUSÃO em caso de já haver ocorrido a negativação), sob pena de 

multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais). CITEM-SE as partes 

Requeridas para conhecimento da ação e para comparecer a AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, em data 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, 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, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, §3º, CPC). Tendo em vista a decisão proferida 

no Recurso de Agravo de instrumento juntada no id.n.15166141, 

ANOTE-SE o DEFERIMENTO dos benefícios da Justiça Gratuita em favor da 

parte Autora. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006414-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMEM ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006414-61.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, MARIA CARMEM ALVES DA 

SILVA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 05/01/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “lesão no membro superior 

esquerdo”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de 

ocorrência corroborado no id. 12217738. Laudo pericial judicial no id. 

14357673. A parte Requerente, apresentou manifestação ao laudo pericial 

(id. 14518219), tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. A Requerida apresentou contestação no id. 14633173, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia 

da inicial pela ausência de documentos indispensáveis ao processamento 

da demanda e a extinção do processo 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 
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produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerida por sua vez (id. 14633486), manifestou acerca da 

complementação do laudo pericial, a fim de afirmar se tem nexo de 

causalidade com o acidente noticiado. Impugnação a contestação 

apresentada no Id: 14795102. 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 DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA- DO 

CERCEAMENTO DE DEFESA. No que tange a preliminar, verifico que não 

assiste razão à alegação da Requerida quanto à ausência de documento 

referente ao suposto acidente, não se considera motivo para julgamento 

improcedente da ação, por se tratar de erro material descrito na inicial, 

além de que não desconstitui o direito autoral, o Autor provou com outras 

documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de causalidade 

entre o fato e as lesões sofridas. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia 

da inicial. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico (id 12217738), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14357673, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 14357673), 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 do valor indenizável 

proporcional ao grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, com 

a incidência de juros legais de 1% (um por cento) que deverá incidir desde 

o sinistro, a correção monetária de acordo com o índice INPC que deverá 

incidir desde o sinistro, enquanto a condenação determinou o pagamento 

do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação 

dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, 

custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 
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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 MARIA CARMEM ALVES DA 

SILVA, 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, 05/01/2018 

(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
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012077-88.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, FRITIS BRITO DE SOUZA PINTO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

31/01/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id.13054585. Laudo pericial judicial 

no id. 15037629. A Requerida apresentou contestação no id. 15312465, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda e a 

extinção do processo por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e 

a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade 

de produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerida por sua vez (id. 15312468), 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%). A parte Requerente, apresentou manifestação ao laudo 

pericial (id. 15318267) tecendo acerca do prosseguimento do feito, 

julgando a presente demanda. Impugnação à contestação no id. 15902305. 

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 
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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. 13054585), Relatório Médico (id. 13054589), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15037629, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos joelhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15037629), 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 do valor proporcional ao 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com 

índice INPC a partir da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 

340/2006, 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 
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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 FRITIS BRITO DE SOUZA PINTO, 

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, 31/01/2018 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003138-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o Embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões aos 

embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001779-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LEONEL TIZOT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRO ANTONIO RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILDO CASTRO TEIXEIRA OAB - MT2251/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001779-71.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: LEANDRO 

LEONEL TIZOT EXECUTADO: ALMIRO ANTONIO RIBEIRO W Vistos. 

Considerando o teor da petição constante no Id. nº 14750040, INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o integral 

cumprimento do acordo, sob pena de penhora. No que se refere ao pedido 

de penhora de imóveis, INTIME-SE a parte exequente para que, no mesmo 

prazo supra, traga aos autos as matrículas atualizadas dos bens cuja 

constrição almeja, tendo em vista que a penhora de bem imóvel é realizada 

por termo nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028973-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

CONSELHO NACIONAL DE MINISTROS DE CULTOS RELIGIOSOS DO 

BRASIL - CONMIRB (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/12/2018 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002875-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARACAT RONDON OAB - MT22676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/12/2018 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029940-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/12/2018 Hora: 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002265-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FREDERICO MELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002265-22.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JEAN 

FREDERICO MELO DA SILVA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO W Vistos. Ab initio, considerando que o 

valor da causa indicado na petição inicial é condizente com os pedidos 

postulados, REJEITO, desde já, a impugnação ao valor da causa. No mais, 

ante o disposto no 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, 14 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011726-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ANA DE MATOS (AUTOR(A))

MAURICIO DE MATOS (AUTOR(A))

ALCIDES DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME (RÉU)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005114-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CELSO GRANJEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAN BERTHOLDO DE SOUZA (REQUERIDO)

COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS SORRIA MAIS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE SOUZA OAB - MT19118/O 

(ADVOGADO(A))

Daniela Paes de Barros OAB - MT0008635A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PATRICIA VIOLIN JUNQUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimo a parte requerente para ciência e manifestação sobre o Laudo 

Pericial apresentado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030990-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DA MATA OAB - PR36313 (ADVOGADO(A))

LINO MASSAYUKI ITO OAB - PR18595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para depositar o valor da diligência do oficial de 

justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020358-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUNAMITA FARIA LARA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre o depósito voluntario 

da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036019-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036019-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO DA 

CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu a inicial 

com requerimento administrativo que não atende as determinações legais. 

Com efeito, considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16029873, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 
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atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. 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, 19 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030995-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030995-77.2017.8.11.0041 AUTOR: HDI SEGUROS 

S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A V 

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, 01 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032699-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIVAL SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012309-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012309-37.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ ANTONIO 

DE ALMEIDA GAMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012309-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012309-37.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ ANTONIO 

DE ALMEIDA GAMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025208-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO ORLANDO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025208-67.2017.8.11.0041 AUTOR: JANIO ORLANDO 

DA FONSECA RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A L Vistos. Considerando que o 

laudo pericial restou juntado por ocasião da audiência de conciliação, 

assim como que, no Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso 

se as partes e seus respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor 

do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 

1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025208-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JANIO ORLANDO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025208-67.2017.8.11.0041 AUTOR: JANIO ORLANDO 

DA FONSECA RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A L Vistos. Considerando que o 

laudo pericial restou juntado por ocasião da audiência de conciliação, 

assim como que, no Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso 

se as partes e seus respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor 

do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 

1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035001-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035001-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

FRANCISCO DA SILVA FILHO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V 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, 31 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035001-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035001-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

FRANCISCO DA SILVA FILHO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V 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, 31 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037638-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037638-51.2017.8.11.0041 AUTOR: ROBERTO 

ALVES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. Tendo em vista a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE 

as partes, por meio de seu advogado constituído nos autos (via Diário da 

Justiça), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o 

laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037638-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037638-51.2017.8.11.0041 AUTOR: ROBERTO 

ALVES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. Tendo em vista a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE 

as partes, por meio de seu advogado constituído nos autos (via Diário da 

Justiça), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o 

laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002877-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002877-91.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GLAUCIA 

CRISTINA GOMES DOS SANTOS LEITE RÉU: 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, 

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, 24 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002877-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002877-91.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GLAUCIA 
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CRISTINA GOMES DOS SANTOS LEITE RÉU: 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, 

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, 24 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034188-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARMINDA RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

CARLOS RIBEIRO CRUZ (EXECUTADO)

NELSON MAURICIO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015502-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY REGINA CAVANOS (EXECUTADO)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003254-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003254-28.2018.8.11.0041 AUTOR: EDENILDO 

ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, já houve 

manifestação da parte requerente (Id nº 14106128), INTIME-SE a parte 

requerida, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017157-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DE OLIVEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA CRUZ OAB - MT0010613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a certidão negativa do 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035225-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE DE SOUZA (EXECUTADO)

ADALBERTO TIRLONI (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 909262 Nr: 36329-17.2014.811.0041

 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: HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAIBA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 

FRANCISCO KLEBER DA SILVA, TARCISIO LUIS DAVANTEL MARCHIORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:OAB/MT 12.737

 Vistos.

Em razão da realização do Módulo 3 do curso Formador de Formadores - 

Desenvolvimento Docente - Nível 1 pela Escola Superior da Magistratura - 

ENFAN, nos dias 7 e 8 de novembro de 2018, das 8hh30 às 18h, em 

Brasília-DF, encontro-me impossibilitado de presidir as audiências 

agendadas para essas datas.

Em razão disso, REDESIGNO o ato para o dia 11.12.2018, às 17h:00min, 

ficando inalteradas as demais disposições do despacho de fls. 526.

Int.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 839050 Nr: 43582-90.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA, ANIZIA 

ISABEL DE OLIVEIRA, MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA, FRANCISCO 

HENRIQUE DE OLIVEIRA, EDEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA, ELIETE MARIUZA DE 

OLIVEIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, ALOIZIO DIAS DE OLIVEIRA, FÁTIMA 

DIVINA DE OLIVEIRA, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA, FRANCELINA 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORAIR NELSON DE SOUZA, FRANCISCO 

ARAUJO FORMIGA

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

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT

 Vistos.

Em razão da realização do Módulo 3 do curso Formador de Formadores - 

Desenvolvimento Docente - Nível 1 pela Escola Superior da Magistratura - 

ENFAN, nos dias 7 e 8 de novembro de 2018, das 8hh30 às 18h, em 

Brasília-DF, encontro-me impossibilitado de presidir as audiências 

agendadas para essas datas.

Em razão disso, REDESIGNO o ato para o dia 13.12.2018, às 14h:00min, 

ficando inalteradas as demais disposições do despacho de fls. 151.

Int.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 334600 Nr: 5473-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMIX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE DORNELLAS 

MARQUES - OAB:9090-MS, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 451262 Nr: 23610-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LEMOS DO PRADO, ELENITA DA SILVA 

NOGUEIRA, ELIAS DIAS SABOIA, IVO DE CASTRO, JOÃO GOMES DA 

SILVA, JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA GOMES DE 

CARVALHO, LUIZ MURADOR, SILVIO FELIX DE OLIVEIRA, VALDECIR 

MARETTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT, LEONARDO FRANÇA ARAUJO - OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.141-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 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.: 1092774 Nr: 7399-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE ALVES DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

- OAB:10.133, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A, 

RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1098461 Nr: 9911-71.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA E BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME, 

ENILSON DIVINO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1120568 Nr: 19049-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARTINES 

GONÇALVES DE AMORIM - OAB:21.353/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 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.: 244817 Nr: 13092-32.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - LICEU SÃO 

GONÇALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE 

DEFESA DO DIRETO AUTORAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE REGINA ROSA BARBOSA 

- OAB:6403-A/SP, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6.990/MT

 Vistos.

Pendente de apreciação a petição de fls. 322/324.

Pois bem. Considerando que presente feito se trata de cumprimento de 

sentença, em que efetuada a intimação, não houve regular pagamento do 

débito, DEFIRO o pedido para o fim previsto no art. 782, § 3º, do Código de 

Processo Civil, pelo que fica desde já autorizada a inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes, devendo, para tanto, ser 

oficiado o órgão competente, via Sistema SERASAJUD.

No que se refere à possibilidade de levar a protesto a decisão judicial 

transitada em julgado, prevista no art. 517, do Código de Processo Civil, 

anoto que, na forma do parágrafo 1º do dispositivo retro, para efetivação 

do protesto incumbe à parte exequente apresentar a certidão de inteiro 

teor da decisão.

Dessa forma, independentemente de deferimento, a parte pode solicitar a 

certidão junto à Secretaria do Juízo e, após retirá-la, promover os atos 

necessários junto ao Cartório de Protesto competente.

Por fim, em observância ao artigo 134, § 3º, do supracitado Diploma 

Processual, SUSPENDO o trâmite dos presentes autos até o deslinde do 

incidente de desconsideração da personal idade jur íd ica 

(14749-57.2016.811.0041, Código 1110182), recebido nesta data.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1320055 Nr: 13203-93.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁRCIO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando que a petição inicial não demonstrou o 

preenchimento dos requisitos legais exigidos, na forma do artigo 50 do 

Código Civil, INDEFIRO o pedido de desconsiração da personalidade 

jurídica ajuizado em face de José Márcil de Magalhães, com vista a atingir 

suposta empresa denominada de “Lanchonete Magalhães”.Intime-se e, um 

vez preclusa a via recursal, arquive-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 798408 Nr: 4795-89.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA CORREA SAVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT DOMANI CONCESSIONÁRIA DE 

VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA SABRINA S. GUIMARÃES - 

OAB:15.620, TALITHA LAILA RIBEIRO - OAB:14887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 
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ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Em razão da realização do Módulo 3 do curso Formador de Formadores - 

Desenvolvimento Docente - Nível 1 pela Escola Superior da Magistratura - 

ENFAN, nos dias 7 e 8 de novembro de 2018, das 8hh30 às 18h, em 

Brasília-DF, encontro-me impossibilitado de presidir as audiências 

agendadas para essas datas.

Em razão disso, REDESIGNO o ato para o dia 11.12.2018, às 14h:00min, 

ficando inalteradas as demais disposições do despacho de fls. 167.

Int.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 914517 Nr: 39826-39.2014.811.0041

 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: MARCOS DA COSTA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NILSON CONSTANTINO 

ZUGAIR - OAB:7243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Em razão da realização do Módulo 3 do curso Formador de Formadores - 

Desenvolvimento Docente - Nível 1 pela Escola Superior da Magistratura - 

ENFAN, nos dias 7 e 8 de novembro de 2018, das 8hh30 às 18h, em 

Brasília-DF, encontro-me impossibilitado de presidir as audiências 

agendadas para essas datas.

Em razão disso, REDESIGNO o ato para o dia 11.12.2018, às 16h:00min, 

ficando inalteradas as demais disposições do despacho de fls. 94.

Int.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 710969 Nr: 3975-41.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CECÍLIA DOS SANTOS CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTSON RUAS BAGANHA, CHRISTIAN J. 

L. GASPAROTTO, BRASILCOTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE PAPÉIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE SANTOS 

OJEDA - OAB:8419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17.007/0/MT, ELCIO LIMA DO PRADO - OAB:4757/MT, 

FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO - OAB:5140, SILVIO LUIZ DE 

OLIVEIRA - OAB:3546-A/MT, THAIS FERNANDA P. NOLETO LEITE - 

OAB:OAB/MT 20.890

 Vistos.

Em razão da realização do Módulo 3 do curso Formador de Formadores - 

Desenvolvimento Docente - Nível 1 pela Escola Superior da Magistratura - 

ENFAN, nos dias 7 e 8 de novembro de 2018, das 8hh30 às 18h, em 

Brasília-DF, encontro-me impossibilitado de presidir as audiências 

agendadas para essas datas.

Em razão disso, REDESIGNO o ato para o dia 13.12.2018, às 15h:00min, 

ficando inalteradas as demais disposições do despacho de fls. 279.

Int.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1341126 Nr: 18035-72.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA SALCI GARCIA - 

OAB:MT - 14653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ab initio, PROCEDA-SE com a inclusão no polo passivo dos sócios da 

empresa requerida/executada, indicados à fl. 07.

Após, CITEM-SE a empresa executada e os seus respectivos sócios para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem e requererem as provas 

cabíveis, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil.

Apresentada peça defensiva pela parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora para, no mesmo prazo, manifestar-se nos autos.

Por fim, considerando que não restaram apontados, nem demonstrados os 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), 

INDEFIRO o pedido contido no item “e” da petição inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 322419 Nr: 23822-68.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁRCIO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6605/MT, 

MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3.947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Uma vez decorrido o prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083589 Nr: 3242-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS 

MANTOVANI - LTDA, FABIOLA COLLACHITI MORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GANME, EMILIA AUN GANME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROCHA - OAB:3669-A/MT, 

FABIOLA COLLACHITI MORETO - OAB:MT 9986-B, RICARDO BASSO - 

OAB:12.739, SARA DE LORDES SOARES ORIONE E BORGES - OAB:4807 

B/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz alfredo - OAB:, LUIZ 

ALFREDO FERESIN DE ABREU - OAB:, LUIZ ALFREDO FERESIN DE 

ABREU - OAB:7241

 Vistos,

Em razão da realização do Módulo 3 do curso Formador de Formadores - 

Desenvolvimento Docente - Nível 1 pela Escola Superior da Magistratura - 

ENFAN, nos dias 7 e 8 de novembro de 2018, das 8hh30 às 18h, em 

Brasília-DF, encontro-me impossibilitado de presidir as audiências 

agendadas para essas datas.

Em razão disso, REDESIGNO o ato para o dia 06.12.2018, às 15h:00 min, 

ficando inalteradas as demais disposições do despacho de fls.113.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 718226 Nr: 14342-27.2011.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIANE CONSTANTINO 

BARRETO - OAB:13976/MT, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA GARIGLIO - OAB:10126/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14.676/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária Indenizatória ajuizado por Maria Aparecida 

Dias dos Santos em desfavor de Banco Volkswagem S/A, todos 

qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fl. 205), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fl. 206).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1110182 Nr: 14749-57.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - LICEU SÃO 

GONÇALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE 

DEFESA DO DIRETO AUTORAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE REGINA ROSA BARBOSA 

- OAB:246.439/SP, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE REGINA ROSA 

BARBOSA - OAB:246.439/SP, FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - 

OAB:6990/MT, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT

 Vistos.

Ab initio, PROCEDA-SE com a inclusão no polo passivo dos integrantes da 

associação civil requerida/executada, indicados às fls. 33/34.

Após, CITEM-SE a associação executada e os seus respectivos 

integrantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem e 

requererem as provas cabíveis, nos termos do artigo 135 do Código de 

Processo Civil.

Apresentada peça defensiva pela parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora para, no mesmo prazo, manifestar-se nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1041816 Nr: 42453-79.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJCR, ELISA CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRY CHICKEN - FRANGO FRITO CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - 

OAB:18894/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA GRAZIELA PINTO 

FERNANDES DE OLIVEIRA - PROC. MUNICIPIO - OAB:13680/MT

 Vistos.

Em razão da realização do Módulo 3 do curso Formador de Formadores - 

Desenvolvimento Docente - Nível 1 pela Escola Superior da Magistratura - 

ENFAN, nos dias 7 e 8 de novembro de 2018, das 8hh30 às 18h, em 

Brasília-DF, encontro-me impossibilitado de presidir as audiências 

agendadas para essas datas.

Em razão disso, REDESIGNO o ato para o dia 11.12.2018, às 15h:00min, 

ficando inalteradas as demais disposições do despacho de fls. 86.

Int.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 15601 Nr: 16987-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAM ROSA SILVA JUNIOR, Narciza Airdes de 

Carvalho Nogueira, Eunice de Almeida Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.159, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT, 

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO NOBRE DE MIRANDA 

- OAB:3546/MT, DORAMI OLIVEIRA SANTOS - OAB:2887/MT, IVAN 

ROSA E SILVA - OAB:4604/MT, LUIZ SOUZA REIS - OAB:2408-B/MT, 

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT, RENATA GONÇALVES 

NOBRE DE MIRANDA - OAB:105.239/RJ

 Intimo a parte Exequente, no prazo de 15 dias, para que esclareça nos 

autos acerca da divergência entre o imóvel descrito em fls. 339, o qual 

requer a constrição e aquele descrito na mátricula em fls. 346, motivo pelo 

qual não pude proceder com a expedição do Termo de Penhora e 

Mandado de Avaliação do bem.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1107175 Nr: 13466-96.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO OLIVEIRA SCHELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIART MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, 

ADEMIR OLIVEIRA DE ARRUDA, NORBELINA OLIVEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT, MARLENE FERREIRA DA COSTA - OAB:4278/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).MARCELO DOS SANTOS BARBOSA , 

OAB/MT nº 4886 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito 

de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 288141 Nr: 8940-04.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETH AVELINO VIEIRA, EMI-KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIR CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izonildes pio da silva - 

OAB:6486-B

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que as partes noticiaram a formalização 

de acordo (fls. 279/280) e o seu integral cumprimento (fls. 281 e 283).

Entretanto, verifico que, nas petições de fls. 279/280 e 283, a parte 

exequente se nominou nos autos como “Espólio de Maria Elizabeth Avelino 

Vieira”, de maneira que se conclui que houve o falecimento da exequente 

Maria Elizabeth Avelino Vieira.

 Ocorre que a morte da parte autora é causa de extinção do mandato do 

advogado, nos termos do art. 682, inciso II, do Código Civil, necessitando, 

para regular prosseguimento do feito, a habilitação dos sucessores e 

regularização na representação processual.

Destarte, o falecimento de qualquer das partes implica na suspensão do 
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processo para habilitação de eventuais sucessores da parte falecida, 

suspensão durante a qual não pode ser praticado nenhum ato processual 

nem corre prazo algum, nos moldes do art. 110 do Código de Processo 

Civil.

Assim sendo, SUSPENDO o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 110 c/c art. 313, §1º, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo supracitado, promova a 

respectiva habilitação, com a inclusão dos sucessores no polo passivo ou 

com a regularização da representação do espólio pelo seu inventariante, 

sob pena de extinção do processo.

Por fim, PROCEDA-SE com o cancelamento da audiência de conciliação 

anteriormente designada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076336 Nr: 58144-36.2015.811.0041

 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: VALDEVINO DO ESPIRITO SANTO PINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA ALVES RIBEIRO MARTINS 

- OAB:20370/O, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 822086 Nr: 28272-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE SOUZA PAES DE BARROS

 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

 Vistos em Correição.

Expeça-se Alvará Judicial para o levantamento dos valores depositados 

em favor do exequente.

Autorizo a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador do exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado para 

recolhimento no prazo de 15 dias.

Por fim, retornem-me conclusos para análise do pedido de penhora “on 

line”.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 822086 Nr: 28272-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE SOUZA PAES DE BARROS

 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

 Vistos em Correição.

Expeça-se Alvará para o levantamento dos valores depositados a título de 

honorários periciais em favor do perito, na conta por este indicada.

Em seguida, reitere-se a intimação da parte autora a fim de se manifestar, 

no prazo de 15 dias, sobre o pagamento da obrigação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 822086 Nr: 28272-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE SOUZA PAES DE BARROS

 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

 Apelada apresentar contra-razões em 15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 822086 Nr: 28272-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE SOUZA PAES DE BARROS

 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

 Requerido para em cinco dias, efetuar depósito dos honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 822086 Nr: 28272-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE SOUZA PAES DE BARROS

 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

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de 

cobrança de seguro obrigatório, para condenar a requerida ao pagamento 

da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), devidamente corrigidos 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 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º do Novo CPC).P.I.C. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 822086 Nr: 28272-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE SOUZA PAES DE BARROS

 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

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 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.
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Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010284-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRELLYS EZEQUIEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010284-51.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MEIRELLYS 

EZEQUIEL DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Em atenção à ausência da parte requerente na audiência de 

conciliação, anoto que o entendimento deste Juízo é no sentido de que a 

procuração geral para o foro, mesmo com poderes especiais, não supre a 

exigência do art. 334, § 10, do Código de Processo Civil, na medida em que 

o referido dispositivo legal exige “procuração específica” para o ato. Aliás, 

nesse sentido, são os ensinamentos de Tereza Arruda Alvim Wambier, a 

qual, no livro “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, 

pontua que: “não se admite a utilização da procuração genérica com 

poderes para negociar: o documento deverá fazer referência expressa ao 

processo em que poderá ser realizada a negociação”.[1] Não obstante, 

não é o que se verifica no caso dos autos, tendo em vista que a 

procuração acostada à exordial (Id. nº 5860255), muito embora outorgue 

poder para “transigir”, não se trata de procuração específica para 

representação no ato da audiência de conciliação, bem como sequer 

aponta qual a espécie de demanda a ser ajuizada ou o número dos autos. 

Contudo, ressalvado o entendimento pessoal deste magistrado, ante a 

imperiosidade de vinculação do juiz ao precedente do plenário ou do órgão 

especial aos quais estiverem vinculados, ex vi do disposto no art. 927, 

inciso V, do Código de Processo Civil, SUSPENDO a aplicação da multa 

aplicada até o julgamento de mérito, pelo Colegiado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, do Mandado de Segurança nº 

1000612-11.2018.8.11.0000. Compulsando os autos, verifico que a 

hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Da mesma forma, a 

preliminar de carência de ação pela falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa, não pode prosperar, 

tendo vista que, a requerente entende que o pagamento efetuado na 

esfera administrativa é inferior ao devido, razão pela qual, o autor possui 

interesse de agir. Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), 

passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a 

V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se 

aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação 

de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, 

colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação 

imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no 

tocante ao oferecimento e às regras da indenização securitária pelas 

respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, 

tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. 

Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus 

da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso 

Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; 

Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. 

Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus 

probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem 

maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. 

Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência e laudos 

médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; 

Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque 

Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, 

sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante 

à produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. DEFIRO os quesitos formulados 

pelas partes. Nomeio como perita o Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares, 

brasileira, médica, CRM/MT 2324, podendo ser encontrada na Rua 

Presidente Arthur Bernardes, n.º 132, Duque de Caxias II, Cuiabá-MT, 

fone: 65-3322-3840/99972-0837, e-mail marisafernanda@terra.com.br. 

Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais 

deverão ser rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. No que 

tange a parte requerente, uma vez que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos a ilidir a 

hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, 

do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários periciais a 

cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou 

pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC. Efetuado depósito 

dos honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe 

da nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização 

da pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência 

a parte autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Primeiros comentários ao novo 

código de processo civil [livro eletrônico]: artigo por artigo / coordenação 

Teresa Arruda Alvim Wambier... [et.al.]. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016. Outros autores: Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo 

Ferres da Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032281-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO LUCENA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (RÉU)

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES 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 1032281-56.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA, FABRICIO LUCENA DE ALMEIDA RÉU: 

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA, GINCO URBANISMO LTDA AT 

Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por 

Danos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Fabrício Lucena de 

Almeida e Luciana Luiza Freitas de Almeida em face de Supremo Itália 

Incorporações Ltda e Ginco Urbanismo Ltda, todos qualificados nos autos. 

Aos 22.10.2018 foi indeferido o pedido de tutela de urgência no sentido de 

determinar a suspensão das parcelas vincendas do contrato de compra e 

venda de bem imóvel, com pacto adjeto de financiamento com alienação 

fiduciária enquanto o empreendimento não for devidamente entregue. No Id 

n.º 16129612 a parte autora pugna pelo aditamento do pedido descrito na 

alínea g da inicial, requerendo, alternativamente, o depósito em Juízo das 

parcelas vincendas no contrato de compra e venda do imóvel. Em síntese, 

eis o relatório. DECIDO. Ab initio, considerando que não houve a citação da 

parte requerida, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo 

Civil, recebo o aditamento da inicial. No tocante ao pedido alternativo de 

depósito em Juízo dos valores referentes às parcelas vincendas, entendo 

que o pedido não comporta guarida. Isso porque, analisando a ação 

proposta, nota-se que a parte autora almeja a obrigação de fazer 

consistente na entrega do imóvel com todos os elementos contidos no 

memorial descritivo, além da condenação das requeridas ao pagamento da 

multa contratual pelo atraso e danos morais. Deste modo, verifico que os 

pedidos formulados em sede liminar, quais sejam, suspensão das parcelas 

vincendas do contrato e, alternativamente, depósito em juízo dos valores 

das parcelas, não apresentam pertinência com o pedido meritório da ação. 

Ademais, entendo afastado o pressuposto do perigo de dano acerca da 

possível não entrega do imóvel, em razão da higidez das empresas 

requeridas. Assim sendo, INDEFIRO a tutela antecipada postulada, sem 

prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a 

comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento. Cumpra-se 

integralmente o decisum constante no Id n.º 16048720. Cuiabá - MT, 24 de 

Outubro de 2018. BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016033-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARRUDA MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA OAB - MT0013346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARITA MARIA PEREIRA ALVES (EXECUTADO)

IVONE REIS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte reclamante para se manifestar sobre os 

extratos renajud/bacenjud juntados aos autos no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028462-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JACINTHO DE TOLEDO CESAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS ALVES OAB - SP250151 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FERNANDES FREITAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, NO 

PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018944-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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 apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 24/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036001-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036001-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS RÉU: CONCORDE CONSTRUTORA E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com pedido de Tutela de Urgência, 

proposta por CONDOMÍNIO HOTEL M.G.FLATS em desfavor de 

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Narra o 

autor que a empresa requerida realizou a incorporação imobiliária do 

Edifício Cond Hotel MG Flats, tendo realizado a construção do 

empreendimento, sendo devidamente registrada junto ao 2º Ofício desta 

Comarca, sob n. 93556. Explana que a incorporação previa originalmente a 

construção de um edifício composto de 23 pavimentos, possuindo como 

136 unidades autônomas denominada “flats” e 82 vagas de garagem, um 

espaço destinado ao restaurante, localizado no piso intermediário e uma 

sala de convenções localizada no 18º pavimento. Com o registro da 

incorporação a empresa requerida iniciou a venda das unidades do 

empreendimento, o qual, concebeu destinação de Condomínio Hotel, sendo 

inclusive indicado no contrato a registro da incorporação – n. 93.556-R1. 

Assim, o prédio foi projetado e construído para que nele fosse explorada a 

atividade hoteleira, e contratada uma empresa administradora para 

desenvolver tais atividade, criando-se para tanto uma sociedade por conta 

de participação, sendo que os proprietários adquirentes das unidades 

integrariam a sociedade como sócio participante e a administradora como 

sócia ostensiva. Aduz o autor, que a requerida, após o início das vendas 

das unidades, e mesmo já tendo realizada a venda de várias unidades, 

que inclusive indicava a incorporação primitiva, em claro prejuízo ao 

condomínio, promoveu, sem qualquer assembleia ou autorização dos já 

adquirentes, e então proprietários, uma re-ratificação na incorporação 

imobiliária, onde substituiu a área comum inerente ao espaço destinado ao 

restaurante e sala de convenções, por vaga de garagem, ao argumento 

de trocar m² por m². A autora por considerar ilegal e unilateral a alteração 

mencionada, uma vez que áreas consideradas nobres e com valor venal 

muito superior, como o restaurante e a sala de convenção, foram 

substituídas por área projetadas para garagem e que sequer o são, uma 

vez que são destinadas a abrigar caixas d’água, quadro de distribuição, 

requer liminarmente a concessão da tutela para anotação de 

indisponibilidade das matrículas e no mérito, a nulidade do ato contido na 

re-ratificação realizada na incorporação imobiliária. É o Relatório. Decido. 

Sobre o instituto da tutela, 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 
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“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. Restou demonstrada a relação jurídica existente 

entre as partes, uma vez que foi colacionado aos autos a convenção de 

condomínio (Id n. 16024719). Ademais, em análise a exordial, observa-se 

que o documento de Id n. 16026723, corrobora com a alegação do 

requerente de que, a incorporação previa no registro primário o 

restaurante no piso intermediário, e ainda a sala de convenção no 

pavimento 18º. Sabe-se que a comercialização de unidades, demanda o 

prévio registro da incorporação, senão vejamos o que prevê o artigo 32 da 

lei n. 4.591/64: Art. 32. O incorporador somente poderá negociar sobre 

unidades autônomas após ter arquivado, no cartório competente de 

Registro de Imóveis, os seguintes documentos: Com o registro, dá-se 

segurança e publicidade das condições e forma do empreendimento. 

Doravante, após o registro da incorporação, artigo 43 da lei nº 4.591/64 

em seu inciso IV é muito clara ao prever, a necessidade de autorização 

dos adquirentes no caso de eventual alteração: Art. 43. Quando o 

incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, 

determinados ou determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-lhe-ão 

impostas as seguintes normas: IV - é vedado ao incorporador alterar o 

projeto, especialmente no que se refere à unidade do adquirente e às 

partes comuns, modificar as especificações, ou desviar-se do plano da 

construção, salvo autorização unânime dos interessados ou exigência 

legal; Verifica-se no registro nº 93.556 AV-5, o qual ocorreu a 

re-ratificação da Incorporação Imobiliária Primitiva (AV-1), que não há 

qualquer menção de eventual aprovação pelos adquirentes da alteração 

realizada, nem mesmo sequer a indicação da realização de uma AGE para 

tal fim, restando demonstrada também a probabilidade do direito que 

ocorreram sem a sua anuência/participação. Além disso, o demandante 

trouxe aos autos documentação que indica, em tese, a alteração da 

incorporação à revelia dos adquirentes, uma vez que há colacionado ao 

caderno processual, contratos de compra e venda das unidades em data 

anterior a anotação da averbação, em desconformidade e prejuízo dos 

parâmetros estabelecidos na incorporação originária, e que inclusive 

consta dos contratos de compra e venda. Sabe-se que a alteração da 

incorporação imobiliária registrada à revelia dos adquirentes, fere texto 

expresso de lei, conforme supramencionado. Restou ainda comprovada a 

probabilidade do direito, em razão de que, além da requerida substituir 

área nobre, como restaurante e sala de convenção, por garagem, ficou 

consignado que os locais destinados a substituição, possuem ocupação 

para operacionalização do empreendimento (local onde está instalado 

quadro de distribuição de energia elétrica, caixa d’água), o que em sede 

sumária, constata-se a possibilidade de prejuízo ao requerente. Outrossim, 

ao longo da tramitação processual, sem autorização/concessão da tutela 

poderá acarretar prejuízos maiores, inclusive com a possibilidade de 

alienação a terceiros e ampliar o imbróglio processual. Nesse interim, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao 

deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, pois necessária a 

anotação da presente contenda judicial, com a indisponibilidade do bem, a 

fim de impedir a alienação de área litigiosa e não acarretar prejuízos as 

partes e terceiros. Ademais, observa-se não haver perigo de 

irreversibilidade do provimento, uma vez que a tutela cautelar não trará 

qualquer risco à requerida, pois se eventualmente a ação, no mérito, não 

for julgada procedente, poderá ser dado baixa a restrição, liberando-se o 

bem. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 300 do 

CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, para 

DETERMINAR que o Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de 

Cuiabá-MT, se abstenha de promover qualquer ato que implique em 

registro de transferência da propriedade ou inclusão de ônus sobre a área 

inicialmente indicada como restaurante, descrita na matrícula n. 98.857 e 

Sala de Convenções, matrícula 98.858, ficando anotada a indisponibilidade 

indicada, por força de decisão judicial proferida no presente feito. 

Expeça-se o competente ofício e, encaminhe-se via Malote Digital ao 

cartório, comunicando-se o autor para o recolhimentos dos emolumento 

perante o CRI destinatário da ordem. Custas antecipadas ao ID n. 

16035803. Nos termos do atual Lei Processual, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/01/2019 às 11h30min horas, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013289-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CANISIO PHILIPPSEN (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MUSA (DEPRECADO)

FLAVIO MULLER (DEPRECADO)

 

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, e para possibilitar o cumprimento 

da decisão judicial, 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. Cuiabá, 24/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 810449 Nr: 16941-65.2013.811.0041

 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): C.N. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS

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

MENDES - OAB:8361/MT, LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA - 

OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se a secretaria judicial o cadastramento dos patronos de fls. 

139/142, intimando-a para regularizar a representação processual, bem 

como para se manifestar acerca do impulsionamento de fls. 149.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 899803 Nr: 29689-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTICOISAS FRANQUIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUITO MAIS COISAS COMERCIO DE 

UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME

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

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18.555

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, tão 

somente para DETERMINAR que a ré cancele e se abstenha do uso do 

nome empresarial “Muito mais coisas Comércio e Utilidades Domésticas 

Ltda” sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais).Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as 

partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção 
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de 50% pela(s) requerente(s) e 50% pela(s) requerida(s). Quanto aos 

honorários advocatícios, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos 

termos do que preceitua os parágrafos 2º e 8º do art. 85 do CPC, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) em favor da requerida e 50% em 

favor da autora.P. R. I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 861724 Nr: 3085-97.2014.811.0041

 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: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFO SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKI SCHEIR - OAB:16.449, 

EDUARDO MAHON - OAB:6.363/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848, MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - OAB:15456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Atheniense - 

OAB:47.470, FERNANDO AUGUSTO F. DE FIGUEIREDO - OAB:7627 - 

A/MT

 Diante do exposto, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO a proposta de honorários periciais de R$ 19.848,80 

(dezenove mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) 

apresentado pelo expert, por entender razoável e proporcional para 

realização dos trabalhos periciais referidos. Considerando que a parte 

autora depositou a metade do valor dos honorários às fls. 267/268, 

DETERMINO a intimação da requerida para pagamento do valor 

remanescente.Após, realizado o pagamento, INTIME-SE o Sr. Perito Judicial 

para fixar dia e hora para início dos trabalhos periciais, cientificando-se 

previamente as partes do referido ato. Decorrido o prazo sem o devido 

pagamento, volvam-me os autos conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1028143 Nr: 35861-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO COELHO DE CARVALHO, ANDREY 

MARCELO BARBIEIRO TEIXEIRA, ACE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MORAIS - 

OAB:16407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT, 

SANDRA REGINA FRANCO LIMA - OAB:161660/SP

 Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil.CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o (a) 

requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC.Em relação à lide secundária, CONDENO a denunciada ao pagamento 

de honorários sucumbenciais ao denunciante, estes arbitrados em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 460425 Nr: 29692-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINO HORSTMANN LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT, MARCOS 

VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - OAB:19.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 979187 Nr: 13655-11.2015.811.0041

 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: BETELL LEONARDO SANTA CECILIA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIVA LAURINI DUMMEL - 

OAB:10148/MT, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - 

OAB:8.874-B/MT, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO T. ALMEIDA DA 

SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1042799 Nr: 42890-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780, VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:

 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 a aplicação de multa e honorários, 

requerido pela exequente de forma automática, razão não lhe assiste da 

forma posta, uma vez que sequer havia sido formulado pedido de 

cumprimento de sentença pela parte interessada, não havendo que se 

falar em intempestividade. Todavia, diante da discordância quanto ao valor 

pago, determino a remessa dos autos a Contadoria Judicial, a fim de que 

seja elaborado o cálculo do crédito exequendo, levando-se em conta o 

valor depositado pela executada às fls. 252-verso, sendo que eventual 

multa e honorários de 10% deverão incidir apenas sobre eventual crédito 
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remanescente. Em relação a conversão da obrigação de fazer em perdas 

e danos, face da concordância das partes, considerando que a 

autocomposição é premissa fomentada a luz da nova lei processual, 

diante da possibilidade de acordo entre as partes, uma vez que 

conjuntamente poderão chegar ao quantum debeatur, encaminhem-se os 

autos à CEJUSC, para designação e posterior realização da audiência de 

conciliação. Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos 

procuradores para o ato. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 748827 Nr: 466-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR EDSON WAYHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECOVERY DO BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADR. MULTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:OAB/SP 166349, GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - OAB:163.607

 Vistos etc.

Às fls. 328 as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 786917 Nr: 40827-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCEIRA AYMORÉ 

FINANCIAMENTOS S.A, OCIDENTE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AZAMBUJA DA 

ROCHA - OAB:24137, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, EDUARDO VIEIRA FERRACINI - OAB:OAB 33.777

 Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a decisão como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 743596 Nr: 40587-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR, CHRISTIANY 

JOSEFA RIBEIRO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942

 Impulsiono os autos intimando a parte DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR 

para manifestar sobre o alvará eletrônico n.º 375041-8/2017 que foi 

cancelado por inconsistências nos dados bancários, informando os dados 

bancários corretos para a expedição de alvará, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 840313 Nr: 44723-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETH NOBRE DE AMORIM TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

diereito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 772180 Nr: 25276-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA REGINA ROSELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO, SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12.742/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725, 

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363

 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.: 876125 Nr: 14153-44.2014.811.0041

 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: SIDMAR JOÃO VARELA DO CARMO, AGRIMAT 

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CLODOALDO JOSÉ FAUST, VELUMA 

COM. VEIC. AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALADY CARNEIRO DA SILVA - 

OAB:9840/MT, CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 3.988, FABIO SILVA TEODORO BORGES - 

OAB:12742, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR/42.277, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20.453/O

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento para habilitação do espólio de SIDMAR JOÃO 

VARELA DO CARMO, representado pela herdeira HELGA CARNEIRO DA 

SILVA.

Conforme se dessume de todo o processado, às fls. 192/201, a fim de 
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regularizar o polo ativo e efetuar a sucessão processual, comparece aos 

autos o Espólio de Sidmar João Varela do Carmo, informando o falecimento 

do autor e, como corolário, requerendo a regularização processual 

substituindo-se este para fazer constar como parte autora o ESPÓLIO DE 

SIDMAR JOÃO VARELA DO CARMO, representado por HELGA CARNEIRO 

DA SILVA.

O artigo 75, inciso VII, e artigo 110, ambos do CPC, preveem:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente;

VII – o espólio, pelo inventariante;”

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a 

sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o 

disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”.

Sendo assim, DEFIRO a inclusão do ESPÓLIO DE SIDMAR JOÃO VARELA 

DO CARMO no polo ativo da ação, representado por HELGA CARNEIRO 

DA SILVA, e, por conseguinte, determino a retificação da capa dos autos 

junto ao Cartório Distribuidor.

Com essa providência, volvam os autos conclusos para sentença, por 

tratar-se de processo pertencente à META 2 de 2018 - CNJ.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 876125 Nr: 14153-44.2014.811.0041

 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: SIDMAR JOÃO VARELA DO CARMO, AGRIMAT 

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CLODOALDO JOSÉ FAUST, VELUMA 

COM. VEIC. AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALADY CARNEIRO DA SILVA - 

OAB:9840/MT, CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 3.988, FABIO SILVA TEODORO BORGES - 

OAB:12742, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR/42.277, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20.453/O

 Diante do exposto: I) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, para: I.a) DECLARAR rescindido entre as partes o 

contrato de compra e venda do veículo Mitsubishi – Pajero TR4 4x4, placa 

NIY-8165, RENAVAM 964322218/MT, Chassi 93XFRH77W8C829861 (fl. 

43); I.b) Como corolário, RECONHECER a nulidade do contrato de 

financiamento nº 390693962 (fls. 36/41) e, por conseguinte, DETERMINAR 

que a ré BV FINANCEIRA S.A. providencie a baixa do gravame lançado no 

prontuário do veículo Mitsubishi – Pajero TR4 4x4, placa NIY-8165, 

RENAVAM 964322218/MT, Chassi 93XFRH77W8C829861 (fl. 43); I.c) 

CONDENAR os requeridos ao pagamento a título de indenização por danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada parte 

reclamante; importâncias que considero ponderadas e razoáveis, capazes 

de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, a serem 

acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data; I.d) CONDENAR ainda os 

requeridos ao pagamento a título de indenização por danos materiais no 

valor de R$ 23.157,09 (vinte e três mil cento e cinquenta e sete reais e 

nove centavos) em favor do Espólio de Sidmar João Varela do Carmo, 

acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do 

desembolso indicado às fls. 38, 57/59 e 61; I.e) CONDENAR igualmente os 

requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e verba 

honorária em favor do patrono do primeiro autor, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2° do CPC; 

I.f) CONDENAR , por fim, ao pagamento de verba honorária em favor do 

patrono da segunda parte autora, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), na forma do art. 85, §§2° e 8º do CPC. Quantia essa que se mostra 

adequada diante da atuação do referido procurador no feito. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 407249 Nr: 39484-86.2009.811.0041

 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: SOLANGE DE SOUZA COLETA COUTINHO, ZIDIEL 

INFANTINO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE MARIA GONÇALVES DA MATA, 

SOLANGE DE SOUZA COLETA COUTINHO, JESUEL NEVES DA SILVA, 

ZIDIEL INFANTINO COUTINHO, RAFAEL PACELIUKA, NELSO JORGE 

ROSCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABIANO ALVES ZANARDO - 

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

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Desta forma, comprovada a existência de requerimento efetuado pela 

parte de concessão do benefício da gratuidade judiciária, e não sendo 

este devidamente analisado, aplica-se o entendimento firmado pelo 

Tribunal Superior de que houve deferimento tácito do benefício pelo 

julgador. Assim sendo, conheço dos embargos e os ACOLHO para 

reconhecer a concessão tácita do benefício da gratuidade judiciária ao 

reconvinte, via de consequência, ficará isenta das custas processuais, e, 

terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios 

na forma do artigo 98, § 3° do CPC. Na parte que não foi objeto da 

correção, permanece a sentença como lançada nos autos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 896404 Nr: 27306-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C3WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

BARBOSA E RAMOS LTDA, CARLOS ROBERTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE ALMEIDA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente para:a) DECLARAR rescindido o 

Instrumento Particular De Compromisso De Venda E Compra De Imóvel 

Loteado, por culpa exclusiva da promissária compradora.b) Contudo, a 

rescisão do contrato fica condicionada à devolução de 50% (cinquenta 

por cento) do valor das parcelas pagas para a aquisição do terreno, 

devidamente corrigidas pelo INPC, a contar de cada 

desembolso.CONDENO a requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), na forma prevista no artigo 85, §8° do CPC.Intime-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1321867 Nr: 13752-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR EDSON WAYHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BTG PACTUAL S.A, RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A, ITAU 

UNIBANCO S.A, BEM DTVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica 

ajuizado por VALMIR EDSON WAYHS em face de BANCO BTG PACTUAL 

S.A, RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A, BEM DTVM e ITAU UNIBANCO S.A, todos já 

devidamente qualificados nos autos.
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Compulsando os autos principais (código 748827), verifica-se que as 

partes a fim de por fim ao litígio, apresentam minuta de acordo, a qual fora 

homologada por este juízo extinguindo assim a ação principal.

Uma vez extinta a execução, demanda principal, com base na 

homologação do acordo por sentença, há de se reconhecer que nada há 

mais a discutir na presente lide.

Considerando a extinção da execução, fica prejudicado o prosseguimento 

do feito, face a superveniente perda do objeto da demanda, dessa forma, 

verificada a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, IV 

do CPC JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação.

Sem custas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 777139 Nr: 30483-87.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FREDERICO RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR EDSON WAYHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, PATRICIA GARCIA 

LOBATO SIQUEIRA - OAB:20295/O, WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10.781/MT

 Vistos etc. (...) Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, 

pois a discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 850032 Nr: 53114-88.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE CAVALCANTE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELLA GARCIA ALVES, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

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

- OAB:10.133, EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:22987, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, Jose Joaquim Ovelar - OAB:OAB/MT 25071/O, PEDRO 

OVELAR - OAB:6.270/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 317865 Nr: 20943-88.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS PARTICIPAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA NUMERO UM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - 

OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a interposição de apelação (fls.168/173-v), DETERMINO a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §1 do artigo 1.010 do novo CPC.

A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, consignadas as nossas homenagens.

Atente-se para o cumprimento do artigo 1.171 - CNGC/2017.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 874840 Nr: 13303-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALÇA DE SOUZA PEREIRA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO ANGELO DA MATA - 

OAB:10014

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

OAB:4635/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para contas indicadas no petitório de 

fls. 203.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Após, diante da divergência de valores alegados pelas partes, 

DETERMINO a remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do 

crédito exequendo, levando-se em conta a sentença e o acordão 

proferidos, bem como o pagamento espontâneo de 30% realizado pela 

executada às fls. 193/194, sendo que 10% de multa e honorários da 

presente fase incidirão apenas sobre eventual crédito remanescente.

Após, volvam os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818769 Nr: 25088-80.2013.811.0041

 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: ANDERSON POIARES RAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES, NOBRE SEGURADORA 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:6664, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413, 

Lucineide Maria de almeida - OAB:OAB/SP 72.973, LUDIMILA PAULA 

PEREIRA - OAB:14803/MT, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - 

OAB:4.626, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro 
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no artigo 487, I do Código de Processo Civil.CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com 

a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, 

do CPC. Sendo que ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 721447 Nr: 16951-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXINAL OXIGÊNIO NACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:234.989/SP, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT

 Vistos etc.

Considerando que foi dado provimento ao recurso de apelação nº 

22914/2018, interposto pela executada nos autos dos Embargos à 

Execução, reconhecendo a prescrição do direito reclamado e 

determinando a extinção da presente execução, aguarde-se, na 

Secretaria, o oportuno julgamento definitivo do referido recurso.

Após, voltem os autos conclusos para análise e decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 332418 Nr: 3245-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BRITO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ROBERTO BALSALOBRE DE 

QUEIRÓZ, TV RECORD REGIONAL, JOÃO DORILEO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - 

OAB:9.502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 Vistos etc.

Às fls. 407 as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 Determino o cancelamento da audiência agendada nos autos às fls. 405.

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.: 737291 Nr: 33769-10.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUZA, DINALVA ORIEDE 

DA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA - 

OAB:OAB-DF 12.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:16.785/DF, PAULO FERNANDO ALARCÓN - OAB:37.007, 

RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:14.517 DF

 Vistos etc.

Por meio do petitório de fls. 353 comparece os autores requerendo o 

parcelamento das custas processuais. Com base nos art. 98,§ 6° do CPC 

e art. 468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento das 

custas processuais em até seis prestações.

 INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador para, no prazo de 

15 dias, recolher a primeira parcela custas processuais, devendo 

comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da 

guia de custas e taxa judiciária.

Fica a parte autora ADVERTIDA que o não cumprimento da ordem implicará 

no indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 875400 Nr: 13698-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AMIR ARANTES PIRES, LUZIA 

GONÇALVES PIRES, BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO 

BENEDITO VICENSOTO, ARLINDO RANZULLA, CHARLES DOUGLAS 

WERNER, MILTON BORGES DA LUZ, MARIA REGINA VIEIRA ÂNGELO 

MARQUES, HELIO GARCIA VICENTE, JONAS FERREIRA DE FRANÇA, 

MARCELA CECILIA VILLA MENDONÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

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

OAB:OAB/PR 7.295, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO DE MEDEIROS - 

OAB:15.348/PR, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/PR 

22.129

 Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os ACOLHO 

parcialmente para corrigir o parágrafo da decisão que incorreu em 

contradição com o cálculo e o dispositivo do julgado, passando a conter a 

seguinte redação:Verifica-se que o cálculo feito pelo perito judicial, foi 

elaborado nos moldes estabelecidos na sentença exequenda e de acordo 

com o entendimento do C. STJ, existindo excesso de execução como 

alegado.Na parte que não foi objeto da correção, permanece a decisão 

como lançada nos autos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 790690 Nr: 44742-87.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME GUSTAVO NISTRON, ROBERTO JESUS DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H D I - SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO a proposta de honorários periciais de R$ 

3.710,00 (três mil setecentos e dez reais) apresentado pelo expert, por 

entender razoável e proporcional para realização dos trabalhos periciais 

referidos. Assim, DETERMINO a intimação da requerida para pagamento do 

valor.Após realizado o pagamento, INTIME-SE o Sr. Perito Judicial para 
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fixar dia e hora para início dos trabalhos periciais, cientificando-se 

previamente as partes do referido ato. Decorrido o prazo sem o devido 

pagamento, volvam-me os autos conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 864333 Nr: 5088-25.2014.811.0041

 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 CARLOS FIALHO VELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Lobato - 

OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DELFINO 

RODRIGUES LINS - OAB:2119/B, EDSON PAULO LINS JUNIOR - 

OAB:OAB/TO 2901, MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - 

OAB:16.412

 Vistos etc.

Às fls. 415/418 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Após o cumprimento do acordo, promovam-se as baixas necessárias.

 Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 332398 Nr: 3235-88.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN E CURSO 

MASTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM ULISSES ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, THAISA 

CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, onde o exequente em seu petitório 

de fls. 209/211 postula pela certidão de existência de execução, para 

averbação junto ao DETRAN/MT e expedição de ofício para instituição 

financeira Bv Financeira S.A Crédito Financiamento E Investimento.

Conforme extrato de fls. 206/208 verifica-se que a restrição/penhora do 

veículo foi realizada através do Sistema RENAJUD, realizada em 

11/09/2018.

No que tange ao pedido de expedição de certidão para averbação junto ao 

DENTRAN/MT, indefiro o pedido, visto que já houve a restrição para 

transferência junto ao sistema Renajud, conforme extrato de fls. 207.

DEFIRO o pedido de expedição de ofício a instituição financeira BV 

FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para que 

informe a situação do contrato de financiamento referente ao veículo 

GM/PRISMA MAXX, Placa KAE 6925, ano/modelo 2007/2007, cor Cinza, 

Renavam 00919205810.

Intime-se o exequente para que apresente o endereço onde se encontra o 

bem, e após, expeça-se Mandado de Avaliação.

Após a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de 

preclusão. Na oportunidade, deve o credor manifestar interesse na 

adjudicação do bem penhorado ou no procedimento denominado 

“alienação por iniciativa particular” regulamentado pelo artigo 880 §1º a 3º 

do CPC, sob pena da execução prosseguir com a forma convencional 

(alienação do bem penhorado por meio de hasta pública).

Cumpridas as determinações, intimem-se o exequente para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 878450 Nr: 15778-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RENATO MIRANDA GOMES

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

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

OAB:5721/O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos etc.Trata-se de Cumprimento de Sentença.Comparece a exequente 

ao petitório de fls. 133/135, requerendo a expedição de certidão de 

crédito, visto que a exequente encontra-se em recuperação judicial, e que 

o crédito exequendo deve ser habilitado no juízo da recuperação, nos 

termos do art. 49 Lei 11.101/2005.É o relatório.Decido.O § 3º do Artigo 6º 

da Lei de Recuperação Judicial, dispõe que após liquidado o débito no 

Juízo competente pela ação de conhecimento, o crédito será incluído na 

classe própria da recuperação judicial:“§ 3o O juiz competente para as 

ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva 

da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, 

e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe 

própria.”Nesse sentido já pronunciou a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE 

EXECUÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CRÉDITO JÁ LIQUIDADO DEVERÁ INCLUÍDO NO QUADRO 

GERAL DE CREDORES. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 6º, § 3º, DA LEI N° 

11.101/2005. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS - Nº 70049746126 - 

RELATOR(A): DES. NEY WIEDEMANN NETO – J. 30/08/2012). Portanto, a 

parte exequente deve habilitar o valor exigido a título de condenação 

judicial, no grau de preferência que o título couber, no Juízo Universal da 

recuperação judicial.Ademais, intime-se o exequente a fim de que 

apresente a planilha atualizada do crédito exequendo, até a data do pedido 

de recuperação judicial, conforme o disposto no artigo 9º da Lei n. 

11.101/2005 (sendo este o prazo limite para incidência dos juros e 

atualização monetária incidentes sobre o crédito do autor).Após, em razão 

do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de crédito para que a 

parte exequente providencie a habilitação do crédito no quadro geral de 

credores junto ao Juízo da recuperação judicial.Após, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas e formalidades de estilo.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 955509 Nr: 2841-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA CESARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATORIO CARLOS CHAGAS, BIOCOD 

TECNOLOGIA GENETICA, ARGO SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA GREFFE DE MELO 

SANTANA - OAB:12158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, MARCUS FREDERICO B. FERNANDES - 

OAB:OAB/SP 119.851, MELISA CUNHA PIMENTA - OAB:OAB/SP 

182.210, RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS - OAB:OAB/MG 98.922, 

VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - OAB:18333-O

 Vistos etc.

Às fls. 294/296 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.
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 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 759258 Nr: 11551-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DA SILVA MARTINS, ELCY DE ARAUJO 

CAMPOS, ELZA RODRIGUES DE SOUZA, IRACEMA PEREIRA FLORES 

OLIVEIRA, ELIZABETH ALMEIDA SALDANHA, EVA DOMINGUES DA 

ROCHA, MARIA TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA, SATI WENO 

YAMAMOTO, JOSE LUIZ CASSIN, JAIME MANINI, VALDETI RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Os cálculos foram elaborados pela contadoria às fls. 375/431-verso.

Os exequentes manifestarem concordância às fls. 433, enquanto a 

executada ofereceu discordância às fls. 435/451.

Por meio do decisório de fls. 452/454-verso, foram homologados os 

cálculos da contadoria, rejeitada a impugnação ao cumprimento de 

sentença, e determinada a intimação da executada para o depósito do 

saldo remanescente.

O banco interpôs agravo de instrumento n. 14404/2015, e diante o 

desprovimento foi determinada a intimação do executado para pagamento 

do saldo remanescente (fls. 501).

O depósito foi realizado à fls. 502/503.

O exequente pugna pela intimação do banco para o depósito dos 

honorários e custas processuais antecipadas.

Posto isso, expeça-se em favor dos exequentes alvará da quantia 

depositada pela executada às fls. 502/503.

No mais, verifica-se que de fato não foram adimplidos os honorários 

fixados às fls. 208, bem como as custas antecipadas pela autora às fls. 

203.

Desse modo, trantando-se de quantia mínima (custas antecipadas de R$ 

347,00 às fls. 203 e honorários fixados em R$ 500,00 às fls. 208), 

intime-se a executada para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, após 

conclusos para extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1028510 Nr: 36037-95.2015.811.0041

 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: LOURDES ROSA BATISTA BASSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGUES PALMAS, FERNANDO 

RODRIGUES PALMAS, ELDO BORGES DE LARA PINTO, ROSA MARIA 

PEREIRA, ALDEMIR GONÇALVES BRANDÃO

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

OAB:15125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEF. PUBLICO

 Por todo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a demanda para DECLARAR o 

domínio da requerente sobre o imóvel descrito na inicial localizado na 

Avenida Gonçalo Antunes de Barros (Antiga Jurumirim), nº603-B, Bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, CEP 78050175, escriturado sob o 2º 

Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de 

Cuiabá, com metragem da matrícula de 480 m² (matrícula nº 10.603, livro nº 

2-Afolha 052, ficha 01F).A presente sentença servirá de título para 

matrícula, oportunamente no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca.Tratando-se de processo necessário e não havendo oposição 

ao pedido formulado, não há falar em fixação de honorários 

advocatícios.Custas Processuais pela parte autora, sendo que ficará 

isenta por ser beneficiária da Justiça Gratuita.Preclusas as vias recursais, 

expeça-se oficio ao no 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS 

DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO DA COMARCA DE CUIABÁ para registro da 

propriedade da parte requerente em relação ao imóvel em questão, 

cabendo a requerente providenciar os documentos necessários para 

tanto. P.R.I.Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1295531 Nr: 6881-57.2018.811.0041

 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: LANDEJANE DO NASCIMENTO FRAGOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA

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

OAB:OAB/MT 8.922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETTI 

PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB 

SP, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON 

EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os EMBARGOS DE TERCEIRO 

interpostos por LANDEJANE DO NASCIMENTO FRAGOSO contra 

GOIABEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, determinando a desconstituição da penhora 

realizada sobre o veículo DUSTER, Placa PWF 5184, RENAVAM 

01053655166 por constituir bem de terceiro estranho a lide.Em relação ao 

ônus sucumbencial, a de se sopesar o princípio da causalidade, motivo 

pelo qual trago a baila precedente deste Tribunal de Justiça.Posto isso, 

condeno a embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, 

sendo este arbitrado em 10% do valor da causa, entretanto SUSPENDO a 

exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, § 3º do CPC), uma 

vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do 

preenchimento dos requisitos legais. Sem custas por ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.P.R.I.Transitado em julgado, 

traslade-se cópia para os autos em apenso (Processo n° 

6881-57.2018.811.0041 código - 343049). Após, aguarde-se a 

manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 343049 Nr: 13235-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS PARTICIPAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070

 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 da executada MARIA DE LOURDES DUARTE 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 a efetivação do desbloqueio via sistema Bacenjud. 
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Considerando que trata-se de processo em trâmite há mais de 10 (dez) 

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 análise da penhora de verba salarial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 156042 Nr: 9149-75.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MOACYR DA SILVA, LOIRDES BENEDITA 

DE MORAES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PECÚLIO ABRAHAM LINCOLN - AMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE MAIMONI - 

OAB:2.772-A/MT, ALBERTO BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:7234, ALBERTO MAIMONI - OAB:7234/MT, ANTONIO HELIO 

RODRIGUES DO PRADO FILHO - OAB:MT 7626, CASSIA ADRIANA 

SILVA FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Clare Goulart de 

Carvalho - OAB:102024, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341/SP, Ney José Campos - OAB:44243MG, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES ENCAMINHADAS POR 

FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - APLICAÇÃO DO ITEM 

1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA CONTRAMINUTA - 

EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES INTIMADAS PARA DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA - PETIÇÃO 

NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA SECRETARIA - CERTIDÃO DE 

DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE 

PENHORA ON-LINE INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO 

FEITO ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do 

original da petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o 

recolhimento do valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, 

junto com os originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. 

O pedido de reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe 

nem suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo 

que mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado 

pelo exequente às fls. 1744/1752. No mais, dê-se efetividade ao decisório 

de fls. 1659. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 156042 Nr: 9149-75.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MOACYR DA SILVA, LOIRDES BENEDITA 

DE MORAES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PECÚLIO ABRAHAM LINCOLN - AMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE MAIMONI - 

OAB:2.772-A/MT, ALBERTO BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:7234, ALBERTO MAIMONI - OAB:7234/MT, ANTONIO HELIO 

RODRIGUES DO PRADO FILHO - OAB:MT 7626, CASSIA ADRIANA 

SILVA FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Clare Goulart de 

Carvalho - OAB:102024, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341/SP, Ney José Campos - OAB:44243MG, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 Vistos etc.

Considerando a informação via e-mail de que o processo foi cadastrado 

para inclusão na pauta da XIII SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO, 

evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais de 

todo país, designo o dia 13/11/2018, às 15:00 horas, para realização da 

audiência de conciliação.

Intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores para o 

ato.

Cumpra-se, expedido o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 99210 Nr: 231-58.1999.811.0041

 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: HELENA PAVON BARROS DA COSTA

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

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE CUIABÁ, 

INSTITUTO DE TUMORES E CUID. PALIATIVOS DE CUIABÁ LT., CLÍNICA 

FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, CENTRO 

DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA, HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA, CRISTINA GUIMARÃES INOCÊNCIO, INSTITUTO DE 

ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA DE CUIABÁ LTDA, ONCOMED 

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, LABORATÓRIO SÃO NICOLAU 

ANATOMIA PAT. E CITOLOGIA, GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA 

ANUNCIAÇÃO, WALDICY DA SILVA COSTA, YASNAYA TANUS SOARES, 

GILMAR FERREIRA ESPÍRITO SANTO, GABRIEL NOVIS NEVES, SHANDRA 

MARIA BARBOSA LANZIERI, ALI YASSIN, FERNANDO GABRIEL P. DE 

BOURBON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEX TOCANTINS MATOS - OAB:5483, 

ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, ANDREA P. 

BIANCARDINI - OAB:OAB/MT Nº 5009, CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT, EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:22987, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, 

GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - OAB:15.945/MT, JOAO 

NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT, JOSÉ ANTONIO DE PINHO - 

OAB:1.820, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, LEONARDO 

REIS BREGUNCI - OAB:OAB/MT 9.962, LUIZ SOUZA REIS - OAB:2.408-B, 

NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, 

THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - OAB:22.759, VITOR HUGO 

FORNAGIERI - OAB:15661

 No presente caso, não vislumbro quaisquer indícios para concessão do 

“segredo de justiça”, vez que não preenchidos os requisitos elencados no 

artigo 189 do Código de Processo Civil. Razão pela qual, indefiro o pedido 

de decretação do Segredo de Justiça de fls. 950 e 1130.No que tange ao 

petitório de fl. 1985, postulando a declaração de nulidade das publicações 

direcionadas à reclamada INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E 

CITOLOGIA DE CUIABÁ LTDA., a partir de 16/05/2017, bem assim 

restituindo-lhe, como corolário lógico, seu prazo para manifestar acerca 

do laudo pericial; entendo que esta também não merece guarida.Embora o 

art. 4º do Estatuto da OAB disponha que são nulos os atos praticados por 

pessoa não inscrita na OAB ou por advogado impedido, suspenso, 

licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a 

advocacia; o defeito de representação processual não acarreta, de 

imediato, a nulidade absoluta do ato processual ou mesmo a restituição de 

prazo, porquanto tal defeito é sanável nos termos dos arts. 76 do CPC.Não 

houve, no presente caso, irregularidade alguma em intimar-se o então 

causídico, Dr. Celso Tadeu Monteiro Bastos (OAB/MT 3853/O), eis que 

dessume-se da Certidão Publicação de Expediente que a intimação das 

partes para manifestarem acerca do laudo pericial foi disponibilizada no 

DJE nº 10010, de 03/05/2017, e considerada publicada em 04/05/2017. Ou 

seja, anterior à data de aplicação da punição ao mencionado advogado, 

em 16/05/2017, vindo à parte reclamada informar tal questão ao Juízo 

somente em 15/02/2018.Portanto, plenamente válida a intimação do 

Instituto de Anatomia Patologia e Citologia de Cuiabá Ltda., devendo 

prevalecer os princípios da celeridade processual, pas de nullité sans 

grief (“não há nulidade sem prejuízo”) e efetividade da tutela 

jurisdicional.Do arrazoado, indefiro igualmente o pedido de nulidade e 

restituição de prazo vindicado à fl. 1985.Intimem-se.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 771590 Nr: 24668-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA REGINA DI PIETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE CARVALHO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Gley da Silva - 

OAB:13803/MT, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para diligenciar junto ao 

cartório e promover o que for necessário para o efetivo registro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 744048 Nr: 41061-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO DA COSTA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURYEL DE CAMPOS 

RODRIGUES - OAB:18019/E, PRISCILA ANDRADE ZILIANI - 

OAB:16853/E, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer na secretaria para retirar 

Certidão de Crédito, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 99210 Nr: 231-58.1999.811.0041

 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: HELENA PAVON BARROS DA COSTA

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

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE CUIABÁ, 

INSTITUTO DE TUMORES E CUID. PALIATIVOS DE CUIABÁ LT., CLÍNICA 

FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, CENTRO 

DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA, HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA, CRISTINA GUIMARÃES INOCÊNCIO, INSTITUTO DE 

ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA DE CUIABÁ LTDA, ONCOMED 

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, LABORATÓRIO SÃO NICOLAU 

ANATOMIA PAT. E CITOLOGIA, GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA 

ANUNCIAÇÃO, WALDICY DA SILVA COSTA, YASNAYA TANUS SOARES, 

GILMAR FERREIRA ESPÍRITO SANTO, GABRIEL NOVIS NEVES, SHANDRA 

MARIA BARBOSA LANZIERI, ALI YASSIN, FERNANDO GABRIEL P. DE 

BOURBON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEX TOCANTINS MATOS - OAB:5483, 

ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, ANDREA P. 

BIANCARDINI - OAB:OAB/MT Nº 5009, CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT, EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:22987, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, 

GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - OAB:15.945/MT, JOAO 

NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT, JOSÉ ANTONIO DE PINHO - 

OAB:1.820, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, LEONARDO 

REIS BREGUNCI - OAB:OAB/MT 9.962, LUIZ SOUZA REIS - OAB:2.408-B, 

NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, 

THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - OAB:22.759, VITOR HUGO 

FORNAGIERI - OAB:15661

 Ademais, esclareça-se à parte denunciante que a revogação da 

denunciação da lide não acarreta perda do direito de regresso, que 

poderá ser exercido em ação autônoma. Voltando aos embargos de 

declaração em apreço, constata-se não existir obscuridade, omissão, 

contradição interna ou erro material capazes de autorizar o aclaramento, 

suprimento ou correção (retificação) do aresto embargado, que contém 

extensa e clara motivação, da qual não destoam suas conclusões. O 

simples descontentamento dos Embargantes com a revogação da 

determinação que deferiu a denunciação da lide não tem o condão de 

tornar cabível este Recurso que, como dito, serve ao aprimoramento da 

decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e 

quando está pautada em premissa equivocada. Assim, não cabe opor 

Embargos de Declaração para forçar a reapreciação da matéria, quando a 

decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato 

e de direito, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o 

reexame e novo julgamento do que já foi decidido. Destarte, ausentes às 

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 reexame da demanda. Dessa forma, conheço 

dos embargos e os REJEITO. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 181802 Nr: 28832-98.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRADICIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT METAL PRODUTOS SIDERÚRGICOS 

LTDA, CREDIFORT - PARTICIPAÇÕES LTDA., WAGNER FLORÊNCIO 

PIMENTEL, FORT LUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SAENZ SURITA 

JUNIOR - OAB:7302-A

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer na secretaria para retirar 

Certidão de Crédito, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 99210 Nr: 231-58.1999.811.0041

 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: HELENA PAVON BARROS DA COSTA

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

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE CUIABÁ, 

INSTITUTO DE TUMORES E CUID. PALIATIVOS DE CUIABÁ LT., CLÍNICA 

FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, CENTRO 

DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA, HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA, CRISTINA GUIMARÃES INOCÊNCIO, INSTITUTO DE 

ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA DE CUIABÁ LTDA, ONCOMED 

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, LABORATÓRIO SÃO NICOLAU 

ANATOMIA PAT. E CITOLOGIA, GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA 

ANUNCIAÇÃO, WALDICY DA SILVA COSTA, YASNAYA TANUS SOARES, 

GILMAR FERREIRA ESPÍRITO SANTO, GABRIEL NOVIS NEVES, SHANDRA 

MARIA BARBOSA LANZIERI, ALI YASSIN, FERNANDO GABRIEL P. DE 

BOURBON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEX TOCANTINS MATOS - OAB:5483, 

ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, ANDREA P. 

BIANCARDINI - OAB:OAB/MT Nº 5009, CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT, EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:22987, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, 

GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - OAB:15.945/MT, JOAO 

NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT, JOSÉ ANTONIO DE PINHO - 

OAB:1.820, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, LEONARDO 

REIS BREGUNCI - OAB:OAB/MT 9.962, LUIZ SOUZA REIS - OAB:2.408-B, 

NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, 

THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - OAB:22.759, VITOR HUGO 

FORNAGIERI - OAB:15661

 III) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL, com resolução 

do mérito e amparo no artigo 487, I do Código de Processo Civil;III.a) 

CONDENO a parte requerida/reconvinte HOSPITAL SANTA ROSA ao 

pagamento da verba honorária, esta arbitrada em R$ 10.000,00 (oito mil 
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reais) para a requerente/reconvinda, na forma prevista no art. 85, §§2° e 

8º do CPC. P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1050471 Nr: 46641-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO SOUZA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO 

- OAB:7.659/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARCIO SOUZA DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando o pagamento realizado pela parte devedora, do crédito 

exequendo remanescente, 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 às fls. 143.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 333014 Nr: 3817-88.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLLIO MÁRCIO BRITO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar requerendo 

o que de direito, no prazo de 05 (cinco)dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034655-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO AMARO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034655-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GENIVALDO AMARO DE MELLO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 09h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034675-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JUNIOR DE BRITO BARRETO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034675-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAN JUNIOR DE BRITO BARRETO DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os 

requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 

09h20min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034726-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HONORIO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034726-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO HONORIO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 09h36min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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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: 1034856-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO TAVARES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034856-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE FRANCISCO TAVARES DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 09h52min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034874-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI APARECIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034874-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

STEFANI APARECIDA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2019 às 10h40min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035338-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA QUEZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035338-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA QUEZO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

24/01/2019 às 11h12min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035384-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035384-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONATAN DA SILVA FERNANDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2019 às 11h44min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035398-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDIR FERREIRA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035398-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVALDIR FERREIRA DE MOURA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2019 às 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. 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: 1035673-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENILSON MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035673-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDENILSON MOREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 08h48min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. 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: 1035859-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CAMPOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035859-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSON CAMPOS DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Com fundamento no artigo 144, III do CPC, 

declaro-me impedido para atuar no presente feito. Identifique-se o feito. 

Remeta-se os autos ao meu substituto legal. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036530-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES CASEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036530-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIR RODRIGUES CASEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2019 às 10h08min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. 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: 1035921-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO COSTA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035921-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO COSTA ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2019 às 10h24min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. 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, 
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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: 1036513-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036513-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANETE ALVES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2019 às 10h40min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. 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: 1036462-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036462-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

GILBERTO DE AMORIM SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2019 às 11h12min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. 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: 1036359-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELITON DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036359-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUELITON DOS SANTOS LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2019 às 11h44min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. 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: 1035973-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE GOMES TIZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035973-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUCILENE GOMES TIZZO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2019 às 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. 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
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Processo Número: 1036238-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036238-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CONSTANTINO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 08h16min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036198-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036198-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANA CRISTINA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 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, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 08h32min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036190-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MARCOLINO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036190-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLEY MARCOLINO NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2019 às 09h04min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034301-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034301-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IGOR PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2019 às 08h32min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 
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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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1035258-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLMES PESCADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT0011183A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035258-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE OLMES PESCADOR RÉU: SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE 

DE EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, 

de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas 

processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na 

delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação 

devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou 

privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor possui veículo próprio. 

Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrições Existentes Ações NJO4673 MT I/HONDA CR-V LX 

2010 2010 JOSE OLMES PESCADOR Não No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 

DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

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. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022826-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONA IMPORTS COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNA PANTOJA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022826-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BONA IMPORTS COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: THAYNA PANTOJA 

DOS SANTOS Vistos etc. Inicialmente recebo a emenda à inicial.. Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 29/01/2019 às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. 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 
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(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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014242-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR DE AZEVEDO VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LEITE ALEIXO (REQUERIDO)

LAUDINA MAXIMA DE ALMEIDA LOPES (REQUERIDO)

AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANY GUIRRA CORTE OAB - MT22080/O (ADVOGADO(A))

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014242-45.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

IVAIR DE AZEVEDO VITAL REQUERIDO: AGROGER COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, LAUDINA MAXIMA DE ALMEIDA 

LOPES, MARCIA LEITE ALEIXO Vistos etc. Por meio do petitório de ID. 

16009587 a requerida LAUDINA MÁXIMA DE ALMEIDA LOPES informa que 

seu patrono está comprometido com outra audiência a ser realizada na 

mesma data as sessão de conciliação designada nos autos, qual seja o 

dia 30 de Outubro de 2018, e, que por este motivo pleiteia pela 

redesignação da audiência de conciliação. Com base nessas 

considerações, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

05/12/2018 às 16h00min, que será realizada perante o gabinete desta 9ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Ficam as partes intimadas por meio de 

seus respectivos patronos. No mais, cumpra-se integralmente o decisório 

retro. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003854-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA BARROS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

' ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003854-83.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TAINARA BARROS CARDOSO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que TAINARA 

BARROS CARDOSO, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 29.10.2012, 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. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

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 PARA SEGURADORA 

LÍDER. 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. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA 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, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 
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acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto 

à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 283, por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais 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. Alega a requerida que a pretensão ora em juízo 

prescreveu na data de 29 /10/2015, ao argumento de que transcorreu 

mais de 03 (três) anos sem manifestação da parte autora. O artigo 206, 

§3º, inciso IX, do Código Civil, dispõe que a pretensão do beneficiário 

contra o segurador, em caso de seguro de responsabilidade civil 

obrigatório, prescreve em três anos. Inclusive a Súmula 405 do Superior 

Tribunal de Justiça, estabelece que a "ação de cobrança do seguro 

obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos", por ter o seguro caráter de 

responsabilidade civil. No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, 

se encontra pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

através da Súmula 278 com o seguinte enunciado: “O termo inicial do 

prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado 

teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. No caso em tela, o 

acidente ocorreu no dia 29.10.2012, tendo sido ajuizada a presente ação 

em 13.02.2017 (ID: 4839472), sendo que a perícia médica foi realizada em 

29.06.2017, ou seja, quase cinco (05) anos após o acidente. A discussão 

a respeito do lapso temporal entre a data do acidente e confecção do 

laudo pericial para fins prescricionais foi recentemente superada, diante 

da análise do RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N° 1.388.030 – MG 

(2012/0231069-1) pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, julgado em 

11/06/2014, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO 

INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para 

fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na 

ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da 

invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a 

apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (STJ – Resp.1388030/MG RECURSO 

ESPECIAL - 2012/0231069-1 – Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO (1144), Orgão Julgador: S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data do 

Julgamento: 11/06/2014, Data da Publicação: 01/08/2014). Negritei e 

destaquei. Nesse sentido, o termo inicial do prazo prescricional para 

interposição de ação de indenização, não sendo notória a invalidez 

(amputação/perda total do membro), é da data em que relatório médico foi 

realizado (ID: 8676828), ocasião na qual o autor tomou ciência inequívoca 

da debilidade/invalidez (29.06.2017 – ID: 8676828), não havendo em que 

se falar em prescrição da pretensão. 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 o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar 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 transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

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 29.10.2012, 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 
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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 a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro inferior 

esquerdo, 10% da estrutura craniofacial e 50% do ombro direito. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor 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 anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Ocorrendo 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 

terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 100% de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Incidindo Perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a 

vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 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: -MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 

ESTRUTURA CRÂNIO-FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 

*10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 

7.762,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 7.762,50 

(sete mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (29.10.2012) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022705-73.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOSEFA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSEFA DA SILVA, move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 17.04.2017, 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. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” 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 LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. 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 pólo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ. 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, verbis: “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. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais 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. A requerida alegou que não 

houve caracterização de acidente de trânsito, tendo em vista que a 

autora, enquanto conduzia sua bicicleta, chocou-se com a porta aberta de 

veículo que estava estacionado, ou seja, parado, o que obstaria a 

indenização do seguro DPVAT. Realizada perícia médica, em juízo, 

atestou-se a debilidade parcial permanente do cotovelo. A controvérsia 

cinge-se à caracterização de acidente a trânsito, tendo em vista que 

houve colisão de bicicleta com a porta de um veículo estacionado. O art. 

2º, da Lei nº 6.194/74, que regulamenta o DPVAT, dispõe que os danos 

passíveis de cobertura pelo seguro obrigatório devem ter sido causados 

por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga. O Superior 

Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é cabível indenização 

do seguro DPVAT na hipótese em que o veículo automotor esteja parado, 

desde que o acidente não tenha sido provocado pela vítima, de forma 

culposa ou dolosa, e que o veículo automotor seja a causa determinante 

da ocorrência do evento danoso. À propósito: RECURSO ESPECIAL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - CONTRATO 

LEGAL, DE CUNHO SOCIAL - SEGURADO - INDETERMINADO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - EM 

REGRA, PELO USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - VEÍCULO PARADO - 

HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO EXCEPCIONAL - REQUISITOS - INEXISTÊNCIA 

DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA E QUE O VEÍCULO SEJA 

CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO - INEXISTÊNCIA, NA 

ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O seguro obrigatório 

(DPVAT) caracteriza-se por ser um contrato legal, de cunho social, em 

que o segurado é indeterminado. Ele objetiva a reparação por dano 

pessoal independentemente de apuração de culpa, sendo hipótese de 

responsabilidade civil objetiva. II - Assim, em regra, para que o sinistro seja 

considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha 

sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. III - Contudo, é cabível 

indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo 

automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, todavia, é necessário 

comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, 

de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa 

determinante da ocorrência do evento danoso. Inexistência, na espécie. IV 
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- Recurso especial improvido. (STJ, REsp 1187311/MS. Relator: MINSTRO 

MASSAMI UYEDA. 3ª Turma, DJe 28/9/2011) No caso ora em análise, 

verifica-se que não houve culpa ou dolo da vítima, e o veículo foi a causa 

determinando do acidente, vez que, conforme consta no boletim de 

ocorrência, o condutor do carro após estacionar, abriu a porta, momento 

em que atingiu a ciclista, autora, o qual caiu e sofreu lesões. Assim, é 

irrelevante que o veículo estivesse parado, vez que, conforme já 

elucidado, esse foi a causa determinante do acidente, sendo o que o 

sinistro ocorreu por culpa do condutor do carro que, sem tomar as 

devidas cautelas, abriu a porta de forma abrupta, interrompendo a 

trajetória da demandante que trafegava de bicicleta. Neste contexto, 

tem-se que o caso dos autos enquadra-se na hipótese excepcional de 

cobertura do seguro DPVAT em acidente de trânsito envolvendo veículo 

estacionado, parado. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 

"EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE BICICLETA COM PORTA 

ABERTA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ESTACIONADO - INDENIZAÇÃO 

PERTINENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO 

EVENTO DANOSO - VERBAS DA SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO - 

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR - FIXAÇÃO DE TAL VERBA COM 

SUPEDÂNEO NO § 3º, DO ART. 20, DO AB-ROGADO CPC DE 1973 - 

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. - Provado nos autos que o acidente 

ocorreu no momento em que a condutora de um veículo automotor abriu a 

porta do veículo, interceptando a trajetória de uma bicicleta, causando a 

queda e respectivas lesões no ciclista autor do presente feito, provado 

está o acidente envolvendo veículo acobertado pelo seguro DPVAT e o 

nexo causal entre o acidente e as lesões ocasionadas ao ciclista; - O 

termo inicial da correção monetária no pagamento de seguro DPVAT é a 

data do evento danoso. Precedentes do STJ. (...)” (TJMG - Apelação Cível 

1.0696.12.000279-0/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2016, publicação da súmula em 

09/11/2016) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - VEÍCULO PARADO - DANOS DECORRENTES DO VEÍCULO - 

QUEDA DA BICICLETA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. - Embora considerando 

que, em regra, o uso comum que se dá ao veículo seja a circulação em 

área pública, não se pode limitar a indenização apenas nos casos em que 

o acidente ocorre quando o veículo esteja em movimento, pois a lei não 

impõe tal restrição, mas apenas disciplina que o acidente e os danos 

sejam decorrentes de veículo automotor terrestre ou sua carga. - Para que 

seja admitida a indenização securitária, quando o veículo esteja parado ou 

estacionado, necessário que o veículo automotor seja causa determinante 

do dano. A correção monetária sobre as indenizações do seguro DPVAT 

incidem desde a data do sinistro.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0035.15.015149-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2017, publicação da súmula em 

20/10/2017) 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 autora traz aos autos conjunto probatório 

razoável à atestar 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 transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. 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 17.04.2017, 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, 
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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 a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do cotovelo direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor 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 completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 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: 

COTOVELO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (17.04.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024016-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE ALVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024016-36.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILBENE ALVES CORREA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SILBENE ALVES CORREA, move 

em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 09.04.2015, tendo resultado no aborto do seu nascituro, 

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. Devidamente citada, a 

parte ré não apresentou contestação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. É 

o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Compulsando os autos, verifica-se que a ré não 

apresentou defesa em tempo hábil, motivo pelo qual DECRETO a sua 

revelia. 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 o aborto de seu nascituro. O Superior Tribunal de Justiça, que 

em recente julgamento, após precioso estudo acerca dos direitos do 

nascituro, bem como das teorias que abarcam as correntes doutrinárias a 

respeito do tema, reconheceu o direito da genitora ao recebimento da 

indenização do seguro obrigatório, em razão da morte do nascituro de que 

era gestante, provocada por acidente automobilístico. Por oportuno, 

colaciono a ementa do referido julgado: “DIREITO CIVIL. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. ABORTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ENQUADRAMENTO 

JURÍDICO DO NASCITURO. ART. 2º DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. EXEGESE 

SISTEMÁTICA. ORDENAMENTO JURÍDICO QUE ACENTUA A CONDIÇÃO DE 

PESSOA DO NASCITURO. VIDA INTRAUTERINA. PERECIMENTO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. ART. 3º, INCISO I, DA LEI N. 6.194/1974. 

INCIDÊNCIA. 1. A despeito da literalidade do art. 2º do Código Civil - que 

condiciona a aquisição de personalidade jurídica ao nascimento -, o 

ordenamento jurídico pátrio aponta sinais de que não há essa indissolúvel 

vinculação entre o nascimento com vida e o conceito de pessoa, de 

personalidade jurídica e de titularização de direitos, como pode aparentar a 

leitura mais simplificada da lei. 2. Entre outros, registram-se como 

indicativos de que o direito brasileiro confere ao nascituro a condição de 

pessoa, titular de direitos: exegese sistemática dos arts. 1º, 2º, 6º e 45, 

caput, do Código Civil; direito do nascituro de receber doação, herança e 

de ser curatelado (arts. 542, 1.779 e 1.798 do Código Civil); a especial 

proteção conferida à gestante, assegurando-se-lhe atendimento pré-natal 

(art. 8º do ECA, o qual, ao fim e ao cabo, visa a garantir o direito à vida e à 
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saúde do nascituro); alimentos gravídicos, cuja titularidade é, na verdade, 

do nascituro e não da mãe (Lei n. 11.804/2008); no direito penal a 

condição de pessoa viva do nascituro - embora não nascida - é afirmada 

sem a menor cerimônia, pois o crime de aborto (arts. 124 a 127 do CP) 

sempre esteve alocado no título referente a "crimes contra a pessoa" e 

especificamente no capítulo "dos crimes contra a vida" - tutela da vida 

humana em formação, a chamada vida intrauterina (MIRABETE, Julio 

Fabbrini. Manual de direito penal, volume II. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2007, 

p. 62-63; NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 8 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 658). 3. As teorias mais restritivas 

dos direitos do nascituro - natalista e da personalidade condicional - 

fincam raízes na ordem jurídica superada pela Constituição Federal de 

1988 e pelo Código Civil de 2002. O paradigma no qual foram edificadas 

transitava, essencialmente, dentro da órbita dos direitos patrimoniais. 

Porém, atualmente isso não mais se sustenta. Reconhecem-se, 

corriqueiramente, amplos catálogos de direitos não patrimoniais ou de 

bens imateriais da pessoa - como a honra, o nome, imagem, integridade 

moral e psíquica, entre outros. 4. Ademais, hoje, mesmo que se adote 

qualquer das outras duas teorias restritivas, há de se reconhecer a 

titularidade de direitos da personalidade ao nascituro, dos quais o direito à 

vida é o mais importante. Garantir ao nascituro expectativas de direitos, ou 

mesmo direitos condicionados ao nascimento, só faz sentido se lhe for 

garantido também o direito de nascer, o direito à vida, que é direito 

pressuposto a todos os demais. 5. Portanto, é procedente o pedido de 

indenização referente ao seguro DPVAT, com base no que dispõe o art. 

3º da Lei n. 6.194/1974. Se o preceito legal garante indenização por morte, 

o aborto causado pelo acidente subsume-se à perfeição ao comando 

normativo, haja vista que outra coisa não ocorreu, senão a morte do 

nascituro, ou o perecimento de uma vida intrauterina. 6. Recurso especial 

provido.” (REsp 1415727/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 29/09/2014) Este mesmo 

entendimento já foi proferido em outra oportunidade pelo STJ, senão 

vejamos: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO SECURITÁRIO. SEGURO DPVAT. 

ATROPELAMENTODE MULHER GRÁVIDA. MORTE DO FETO. DIREITO À 

INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 6194/74. 1 - Atropelamento de 

mulher grávida, quando trafegava de bicicleta por via pública, acarretando 

a morte do feto quatro dias depois com trinta e cinco semanas de 

gestação. 2 - Reconhecimento do direito dos pais de receberem a 

indenização por danos pessoais, prevista na legislação regulamentadora 

do seguro DPVAT, em face da morte do feto. 3 - Proteção conferida pelo 

sistema jurídico à vida intra-uterina, desde a concepção, com fundamento 

no princípio da dignidade da pessoa humana. 4 - Interpretação 

sistemático-teleológica do conceito de danos pessoais previsto na Lei nº 

6.194/74 (arts. 3º e 4º). 5 - Recurso especial provido, vencido o relator, 

julgando-se procedente o pedido.” (STJ - REsp: 1120676 SC 

2009/0017595-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 

07/12/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2011) 

No mesmo sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO – MORTE DE NASCITURO – ORDENAMENTO JURÍDICO 

QUE ACENTUA A CONDIÇÃO DE PESSOA DO NASCITURO INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – ART. 3º, INCISO I, DA LEI Nº 6.194/1974 – PRECEDENTES DO 

STJ – REQUERIMENTO DE RESERVA DA COTA PARTE DA INDENIZAÇÃO 

PARA O PAI DO FETO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO 

DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. 

"Se o preceito legal garante indenização por morte, o aborto causado pelo 

acidente subsume-se à perfeição ao comando normativo, haja vista que 

outra coisa não ocorreu, senão a morte do nascituro, ou o perecimento de 

uma vida intrauterina." (REsp 1415727/SC) Não sendo alegada 

determinada tese em primeiro grau, não deve o pedido do apelo ser 

conhecido no ponto, em razão da inovação recursal caracterizada. (Ap 

43251/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Com 

efeito, para o recebimento do seguro obrigatório DPVAT a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: I) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II) o resultado morte; e III) o nexo causal entre o 

acidente automobilístico e a morte. Nesse contexto, após análise detida 

dos autos, denota-se que o preenchimento dos supramencionados 

requisitos restaram devidamente comprovados, mormente pelo Boletim de 

Acidente de id. 4537901, documentos médicos (ids. 4537903 e 4537904) e 

perícia judicial de id.12047107. Pelos citados documentos, depreende-se 

que, no dia 09.04.2015, a autora, após sofrer acidente automobilístico, 

veio a sofrer aborto do nascituro de aproximadamente 8 (oito) semanas 

que estava em seu ventre. Assim, incontroverso que o aborto decorreu do 

forte impacto sofrido pela mãe em razão acidente narrado. Logo, a autora, 

cumpriu o disposto no caput do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o 

qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente (...)”. 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). “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: a) (revogada); b) (revogada); c) 

(revogada); I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” Desta forma, a morte do feto 

gera o direito de percebimento do seguro DPVAT aos genitores, 

porquanto, o Código Civil resguarda direitos ao nascituro, não havendo 

motivo a ser excluído a indenização securitária a ser alcançado aos seus 

ascendentes em face de seu passamento. Destarte, inobstante o pedido 

de recebimento do valor integral da indenização, tem-se que a parte autora 

faz jus tão somente a 50% (R$ 6.750,00), porquanto a outra parte 

igualitária é de direito do genitor, devendo este postular em ação própria. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório na importância de R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), estipulado no art. 3º, 

inciso I, da Lei 11.482/07, em favor da requerente. Este valor será 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do sinistro e 

juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Considerando que 

a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no 

artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001661-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI VIERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010194-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELORA DARA SILVA VEDOVATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerente para se manifestar sobre o laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007104-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS JULIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006511-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO ALMERCE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031181-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE LIMA SANTANA VILELA (AUTOR(A))

C. D. L. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031181-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLINA DE LIMA FREIRE, DEBORA DE LIMA SANTANA VILELA RÉU: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Designo o dia 29/01/2019, às 12h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela 

parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010765-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN RENER BRACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031181-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE LIMA SANTANA VILELA (AUTOR(A))

C. D. L. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)
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DESPACHO Processo: 1031181-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CARLINA 

DE LIMA FREIRE, DEBORA DE LIMA SANTANA VILELA RÉU: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos. Designo o dia 29/01/2019, às 12h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela 

parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036576-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CM HOSPITALAR S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE ALCANTARA OAB - MG88247 (ADVOGADO(A))

CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA OAB - SP161995 

(ADVOGADO(A))

YURI DE AZEVEDO MARQUES OAB - SP328344 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036576-39.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CM HOSPITALAR S.A. EXECUTADO: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - 

ME Vistos. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de apresentar o instrumento de procuração, bem como 

recolher as custas iniciais de distribuição, tudo sob pena de indeferimento 

da inicial. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020243-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022068-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON ALVES DE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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: 1022042-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSON TRINDADE BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006011-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DYAGNO SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 04/12/2018, às 08:30 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025505-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LIDIANE HOLSCHUCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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DESPACHO Processo: 1025505-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUANA 

LIDIANE HOLSCHUCH REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 28/11/2018, 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). 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 agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032428-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINEIA SANTOS DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036642-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREIDISON SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (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: 1036642-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CREIDISON SANTANA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 10h08min 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, 24 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036642-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREIDISON SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1036642-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CREIDISON SANTANA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 10h08min 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, 24 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038411-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. P. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JONATHAN PINHO THEODORO (REPRESENTADO)

 

Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006525-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 04/12/2018, às 08:45 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011031-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018253-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PAULA GUIMARAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 04/12/2018, às 9:00 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019306-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA KERISCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 04/12/2018, às 9:15 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016035-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRIS SOUZA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Considerando que o laudo pericial restou prejudicado confome termo de 

sessão de conciliação, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019023-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019949-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ARAUJO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 04/12/2018, às 9:30 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022146-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 
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designou o dia 04/12/2018, às 9:45 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036657-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARLOS DE CAMPOS COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PENALUX SERVICOS EM PAINEIS E LUMINOSOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036657-85.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDO CARLOS DE CAMPOS COSTA JUNIOR 

REQUERIDO: PENALUX SERVICOS EM PAINEIS E LUMINOSOS LTDA 

Vistos. Designo o dia 04/02/2019, 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, 24 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036657-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARLOS DE CAMPOS COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PENALUX SERVICOS EM PAINEIS E LUMINOSOS LTDA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1036657-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FERNANDO CARLOS DE CAMPOS COSTA JUNIOR REQUERIDO: PENALUX 

SERVICOS EM PAINEIS E LUMINOSOS LTDA Vistos. Designo o dia 

04/02/2019, 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, 24 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022159-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 04/12/2018, às 10:00 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034166-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEDROSO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (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: 1034166-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL PEDROSO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 11h44min 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, 24 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034166-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEDROSO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1034166-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DANIEL 

PEDROSO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
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GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 11h44min 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, 24 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012117-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033879-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SILVA ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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: 1033879-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDILSON SILVA ALENCAR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019 , 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, 24 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033879-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SILVA ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1033879-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EDILSON 

SILVA ALENCAR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019 , 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, 24 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 455508 Nr: 26652-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

OTORRINILARINGOLÓGICO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELISE ESPOSITO VAZ CURVO - 

OAB:6037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9.566, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, fornecer os dados bancários 

e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1164259 Nr: 37655-41.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, ALBERTO 

VICENTE RESEGUE, MONICA DENTI MASSON RESEGUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO POMPEU PAES DE CAMPOS, REGINA 

LUCIA SILVA CAMPOS, NIZETE ASVOLINSQUE, G. W. EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS, CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

IMÓVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA A. DE PINHO 

QUINTELA NOVAES - OAB:OABT/MT 7471, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, LAFAYETTE GARCIA 

NOVAES SOBRINHO - OAB:6842

 Visto.

Considerando o decurso do prazo da suspensão (fl. 448), intime-se a 

parte autora para informar se tem interesse no prosseguimento no feito, 

no prazo de cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 936003 Nr: 52571-51.2014.811.0041

 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: MACIEL FRANCIONE GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPLAN - CIMENTO PLANALTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/OMT

 Visto.

Converto o julgamento em diligência.

 Intime-se a requerida para se manifestar sobre os documentos novos 

apresentados pelo autor às fls. 473-v/499, no prazo de quinze dias (art. 

437, § 1º, NCPC).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 772203 Nr: 25301-23.2012.811.0041

 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: ELLOZEL DE JESUS PACHECO DE ANDRADE

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLAINE FÀBIA ANDRADE - 

OAB:6.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉLIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13.138-MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172/B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 866793 Nr: 7001-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRAM MICRO BRASIL LTDA, SICLABRASIL 

SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otacilio Primo Zago Junior - 

OAB:17004, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 E também, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulados na Ação 

Indenizatória Por Danos Materiais promovida por Mercatto Comunicação 

Visual Integrada Ltda. em desfavor de Ingram Micro Brasil Ltda., Xerox 

Comércio e Indústria Ltda. e Siclabrasil Suprimentos Para Impressão Ltda. 

– ME, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos 

danos materiais sofridos pela parte autora, no valor de R$ 3.199,03 (três 

mil, cento e noventa e nove reais e três centavos), que deverá ser 

corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

contar do desembolso.Em razão e 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 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º c/c parágrafo único do artigo 86, 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.Cuiabá, 23 de 

outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOAI RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917428 Nr: 41691-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI ERNESTO SOARES, SILVANI RODRIGUES DE 

VASCONCELOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL, ELIANE 

CANDIDA ASSIS ZAGONEL, CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE - MT

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

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 E, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação com relação ao Cartório 

do 2º Ofício de Várzea Grande e condeno os autores ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código 

de Processo Civil. Todavia, considerando que eles são beneficiários da 

justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de outubro 

de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 942438 Nr: 56014-10.2014.811.0041

 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: MARIANA BARROS DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS 

EDUCACIONAIS LTDA, UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ GRUPO IUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE DE CARVALHO 

SINGULANE - OAB:15864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:MT/ 6.524-B

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Declaratória Culminada com Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela 

Específica promovida por Mariana Barros da Costa Marques em desfavor 

de Instituto Educar Brasil Programas Educacionais Ltda. e Unic 

Universidade de Cuiabá, revogando a liminar concedida. Condeno a autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos 

termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 88801 Nr: 3705-08.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE, CLAUDIO STABILE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPHINA PAES DE BARROS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 " ... Por outro lado, restando a busca pelo Bacenjud negativa, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo 

e mantendo-se inerte o credor, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas, até nova manifestação..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 809994 Nr: 16489-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MARGARIDA BODNAR

 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: Fernada Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, restituir, na conta judicial 

destes autos, a importância de R$ 197,04, levantados a maior por meio de 

alvará eletrônico, sob pena de bloqueio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1156185 Nr: 34380-84.2016.811.0041

 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: MARCOS VINICIO GIRÃO CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL FORD CUIABÁ, FORD 

MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15.600/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 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

 Certifico, para providências da parte autora, que o pedido de 

parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do 

TJMT, podendo a parte acessar diretamente o site 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 858287 Nr: 256-46.2014.811.0041

 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: MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRAM MICRO BRASIL LTDA, XEROX 

COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, SICLABRASIL SUPRIMENTOS PARA 

IMPRESSÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6.687/MT, CARLA CHRISTINA SCHNAPP - OAB:139/242 

SP, JOÃO JURANDIR DIAN - OAB:83.645/SP, LEONARDO GOMES 

BRESSANE - OAB:10102, NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - 

OAB:104431, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 E também, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulados na Ação 

Indenizatória Por Danos Materiais promovida por Mercatto Comunicação 

Visual Integrada Ltda. em desfavor de Ingram Micro Brasil Ltda., Xerox 

Comércio e Indústria Ltda. e Siclabrasil Suprimentos Para Impressão Ltda. 

– ME, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos 

danos materiais sofridos pela parte autora, no valor de R$ 3.199,03 (três 

mil, cento e noventa e nove reais e três centavos), que deverá ser 

corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

contar do desembolso.Em razão e 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 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º c/c parágrafo único do artigo 86, 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.Cuiabá, 23 de 

outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOAI RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764258 Nr: 16897-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO ELOY MOREIRA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, 

GLOBEX UTILIDADES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1104389 Nr: 12315-95.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTA NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DÁRIO DE OLIVEIRA 

REIS - OAB:111.133

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 59261 Nr: 5799-89.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN, MARCO AURÉLIO BALLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA

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

4.719-B, MARCO AURÉLIO BALLEN - OAB:4994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT, LETÍCIA PIMENTEL SANTOS - OAB:64.594-MG, 

MARCELO MORAES TAVARES - OAB:75.268/MG

 pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do NCPC.

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, sob pena de preclusão da prova.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 808395 Nr: 14860-46.2013.811.0041

 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: AUGUSTO ADIR CAPELARI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO RODRIGUES DA CUNHA, FLAVIO 

AURÉLIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS 

- OAB:11755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:20.736/B, CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:21520/O, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11.001-A/MT, JONATAS 

PEIXOTO LOPES - OAB:20920/0, LELIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10473, MARILUZE MULLER - OAB:10523, PAULO COSME DE 

FREITAS - OAB:3739, SILVANO MACEDO GALVAO - OAB:4699, SILVIA 

REGINA SIQUEIRA L. OLIVEIRA - OAB:7149-D/UNIJURIS

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, autorizada pela legislação 

vigente, em cumprimento ao Capítulo 2.10.1 da CNGC, remeto o presente 

expediente a matéria para imprensa, a fim de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado atuante nestes autos, a devolver neste Juízo, no 

prazo de 24 horas, o processo epigrafado, sob pena de busca e 

apreensão, bem como, da aplicação das penalidades do artigo 196 do 

Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034667-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034667-93.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JURANDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. Verifica-se que Jurandir Francisco de 

Oliveira faleceu no curso do processo e diante da necessidade de 

apuração do grau da lesão apontada, bem como a invalidez permanente, 

mencionada na exordial, defiro a realização de perícia médica indireta. 

Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO 

-DPVAT - ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS - REJEITADA - FALECIMENTO 

DO SEGURADO DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL - OMISSÃO 

SANADA - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO 

- POSSIBILIDADE - RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de direito patrimonial, 

a morte de qualquer das partes durante o curso da ação impõe a 

substituição pelo espólio ou sucessores (artigo 43, do CPC). Se 

necessária a perícia judicial e ocorrendo o óbito da vítima no decurso da 

tramitação processual, é viável a realização de perícia indireta, sobretudo 

quando apontada a debilidade permanente porém sem especificar o grau 

de redução. (ED 134390/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) Assim, nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, 

podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim 

Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, 

telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 
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do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013342-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARIDES ORIBES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013342-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FARIDES ORIBES DIAS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte ré, 

e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço 

Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 

78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 
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Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 23 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009614-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DA COSTA FELIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009614-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAIARA DA COSTA FELIX RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Indefiro o pedido ID 15754621, vez que pelo 

currículo do perito judicial nomeado, arquivado em pasta própria neste 

gabinete, o médico Dr. Marcos Giubert Sucena Rasga é especialista em 

ortopedia e traumatologia, sendo apto a atuar no caso em questão. Assim, 

intime-se a parte ré para que apresente os quesitos a serem respondidos 

pelo perito, bem como nomeie assistente técnico, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005341-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO NUNES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005341-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELIO NUNES CAVALCANTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Indefiro o pedido ID 15744340, vez que pelo 

currículo do perito judicial nomeado, arquivado em pasta própria neste 

gabinete, o médico Dr. Marcos Giubert Sucena Rasga é especialista em 

ortopedia e traumatologia, sendo apto a atuar no caso em questão. Assim, 

dê-se prosseguimento ao feito nos termos do despacho anterior. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008667-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008667-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ FERNANDO ROSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Indefiro o pedido ID 15754060, vez que pelo currículo do 

perito judicial nomeado, arquivado em pasta própria neste gabinete, o 

médico Dr. Marcos Giubert Sucena Rasga é especialista em ortopedia e 

traumatologia, sendo apto a atuar no caso em questão. Assim, dê-se 

prosseguimento ao feito nos termos do despacho anterior. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 23 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006873-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIME RICHELE DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006873-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEIME RICHELE DE AZEVEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Indefiro o pedido ID 15744310, vez que pelo 

currículo do perito judicial nomeado, arquivado em pasta própria neste 

gabinete, o médico Dr. Flávio Ribeiro de Mello é pós-graduado em 

Avaliação do Dano Corporal Pós-traumático pela Universidade de Coimbra, 

Portugal, entre outras especialidades, sendo assim considerado 

especialista na área em questão. Assim, dê-se prosseguimento ao feito 

nos termos do despacho anterior. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015055-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP (EXECUTADO)

FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA (EXECUTADO)

DANIELA BENINI GALETTI GARCIA (EXECUTADO)

GUILHERME DA COSTA GARCIA (EXECUTADO)

MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015055-38.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR EXECUTADO: CONSTRUTORA 

HG3 EIRELI - EPP, FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA, 

DANIELA BENINI GALETTI GARCIA, GUILHERME DA COSTA GARCIA, 

MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA Visto. Trata-se de Ação de 

Execução promovida por OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR em 

desfavor de CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP, FREDERICO GUILHERME 

RIBEIRO DA COSTA, DANIELA BENINI GALETTI GARCIA, GUILHERME DA 

COSTA GARCIA e MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO GARCIA, em que as partes 

noticiaram ID 14488725 que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo firmado e consequente extinção do feito. Assim, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma pactuada. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034722-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONY SABALA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034722-44.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONY SABALA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JONY SABALA DE SOUZA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

24/05/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Foi juntado o 

termo de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação 

médica para fins de conciliação. A ré devidamente citada deixou 

transcorrer o prazo não tendo apresentado contestação. É o relatório. 

Decido. A requerida, devidamente citada, não apresentou contestação no 

tempo hábil, pelo que lhe decreto a revelia. Salienta-se que a espécie não 

se enquadra em quaisquer das hipóteses do artigo 345 do Código de 

Processo Civil, que afastam os seus efeitos, sendo que deixado de 

oferecer defesa, vem à tona a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados pelo autor na petição inicial, consoante o artigo 344 do CPC. 

Assim, o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

24/05/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que JONY 

SABALA DE SOUZA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

pé esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada:(...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 23 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036378-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

JULIANE PITOL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT0012087S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN LUCIA DE PAIVA SILVA CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora (Id. 16109388). 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 NCPC. 

Sem custas e honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo, após as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003772-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL LIMA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003772-52.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: GENTIL LIMA SOARES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. GENTIL LIMA SOARES, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Correção Monetária 

na Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 09/05/2013, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar a atualização monetária do pagamento do valor 

pago administrativamente, bem como seja a ré condenada ao pagamento 

de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A 

requerida apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo 

alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, falta de interesse de agir pela satisfação da indenização 

em esfera administrativa, bem como a ausência de documentos essenciais 

à regulação do sinistro. No mérito alega a improcedência do pedido de 

complementação da indenização, a quitação, insubsistência do pedido 

devido à pretensão do autor já ter sido satisfeita, impugna os documentos 

juntados anteriores a data do acidente, discorre sobre os valores, a forma 

de pagamento, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como quanto à correção monetária prevista na lei do seguro DPVAT, aos 

juros moratórios e honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela satisfação da 

indenização em esfera administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) A parte ré alega, 

ainda, a ausência de documentos essenciais a regulação do sinistro, 

argumentando que os documentos pessoais do autor juntados aos autos 

estão ilegíveis. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em 

vista que em análise aos documentos, nota-se que é possível fazer a 

leitura desses normalmente, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida. 

No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 09/05/2013. A parte autora postula pela 

atualização monetária do pagamento administrativo, a partir da data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 – STJ. Entretanto, a Lei nº 

6.194/74 dispõe que no âmbito administrativo a correção monetária apenas 

incidirá caso seja extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias previsto para 

pagamento. Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1º A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (...) § 7o Os valores 

correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do 

prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à 

correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e 

juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação 

específica de seguro privado.” (negritei). Assim, levando-se em conta que 

o protocolo do requerimento administrativo se deu em 29/10/2015, 

conforme consta na cópia do dossiê administrativo apresentada pela 

requerida ID 6803266, e o pagamento indenizatório se deu em 24/11/2015, 

de acordo com o comprovante de pagamento apresentado pelo autor ID 

4832903, ou seja, dentro do prazo estabelecido em lei, não há que se falar 

em correção monetária. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - PRAZO LEGAL 

OBSERVADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESCABIMENTO - RECURSO 

PROVIDO - Conforme entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do Resp. nº 1.483.620/SC, em se tratando de 

indenização por morte ou invalidez decorrente do Seguro DPVAT, a 

atualização monetária que deve operar-se desde a data do evento danoso 

é devida apenas quando excedido o prazo de 30 dias para o pagamento 

da indenização. Realizado o pagamento da indenização no tempo e modo 

previsto, não há que se falar em incidência de correção monetária. (TJ – 

MG – AC: 10000180079451001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de 

Julgamento: 12/03/2018, Data de Publicação: 14/03/2018)” Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT promovida por Gentil Lima Soares em desfavor da 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, com 

fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará 

suspenso o pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem 

prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco 

anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 SENTENÇA Processo: 1000936-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOYCE FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 
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ao julgamento. MARYANA HELOISA MOURA DE SOUZA, menor 

representada por sua genitora JOYCE FERREIRA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

07/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Foi juntado o 

termo de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação 

médica para fins de conciliação. A ré devidamente citada deixou 

transcorrer o prazo não tendo apresentado contestação. É o relatório. 

Decido. A requerida, devidamente citada, não se manifestou nos autos, 

pelo que lhe decreto a revelia. Salienta-se que a espécie não se enquadra 

em quaisquer das hipóteses do artigo 345 do Código de Processo Civil, 

que afastam os seus efeitos, sendo que deixado de oferecer defesa, vem 

à tona a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na 

petição inicial, consoante o artigo 344 do CPC. Assim, o boletim de 

atendimento juntado comprova que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/08/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MARYANA HELOISA MOURA DE SOUZA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura crânio encefálica de residual intensidade 

avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Embora, em 

manifestação ao laudo pericial, a parte autora tenha alegado ser este 

inconclusivo e postulado por nova prova pericial indireta, entendo 

desnecessário, vez que quando da realização ela concordou em ser 

avaliada, tendo o perito analisado de acordo com a documentação médica 

apresentada por esta, estando o presente feito devidamente instruído, 

motivo pelo qual não há como prosperar tal pedido. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO 

DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Afigura-se descabido o pleito de 

realização perícia médica por médico traumatologista e ortopedista, por 

ausência de motivos a justificar a pretensão. 2. Para a designação de 

novo exame pericial afigura-se imprescindível que a matéria não reste 

suficientemente esclarecida, consoante estabelece o art. 480 do CPC, 

hipótese diversa dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70075204487, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/10/2017). (TJ-RS - AC: 70075204487 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 25/10/2017, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2017)

(grifado) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada:(...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio encefálica, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022885-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO APARECIDO ALENCAR DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(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 SENTENÇA Processo: 1022885-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO APARECIDO ALENCAR DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por FABIO APARECIDO 

ALENCAR DE AMORIM em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, onde a parte autora foi intimada a efetuar/comprovar o 

pagamento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo 

único, do CPC), no entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer 

manifestação, conforme certificado. O artigo 290 do Código de Processo 
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Civil determina 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”. No caso em análise, 

foi dada oportunidade à parte autora para que o processo não tivesse um 

fim por ela indesejado (extinção sem resolução do mérito), mas 

infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu desinteresse pela 

ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação pessoal 

da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 

do CPC. Assim, mesmo após regular intimação da parte autora para que 

efetuasse ou comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a 

mesma deixou decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo 

ser extinto, sem o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto 

processual. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO - FALTA DE 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 267, IV, DO CPC). Preclusa 

a discussão sobre o indeferimento da assistência judiciária, não pode a 

parte renová-la em grau de apelação. O recolhimento das custas iniciais é 

pressuposto de constituição do processo, devendo ele ser extinto caso o 

autor não efetue o seu recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10704110065841001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/01/2014)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007361-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA DOS SANTOS ANEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007361-18.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSENILDA DOS SANTOS ANEZ REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ROSENILDA DOS 

SANTOS ANEZ, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 21/12/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca 

da audiência de conciliação, necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação, 

falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento 

administrativo, bem como ausência do laudo do IML e do boletim de 

ocorrência. No mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova 

pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, 

existência de regra específica sobre a matéria, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como ausência de comprovação de entrega da documentação, estas não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Muito 

embora a parte ré tenha arguido como preliminar a ausência do laudo do 

IML, verifica-se que a questão não se amolda nas hipóteses previstas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Quanto à ausência do boletim 

de ocorrência, este assunto será analisado com o mérito por com ele se 

confundir. No mérito, embora constatada a ausência do boletim de 

ocorrência , sabe-se que este não é o único documento hábil a comprovar 

a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com 

os demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

MORTE. ACIDENTE OCORRIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, 

NO CASO. 1. A ausência do boletim de ocorrência, por si só, não afasta o 

dever de cobertura. Tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre 

o evento morte e o sinistro ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré 

pelo pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) 

(TJ – RS – AC: 70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

de Justiça do dia 29/06/2018) Desse modo, o boletim de atendimento 

juntado comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

21/12/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que ROSENILDA 

DOS SANTOS ANEZ apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 
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e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006073-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOELZO APARECIDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006073-35.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NOELZO APARECIDO RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. NOELZO 

APARECIDO RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 26/01/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca 

da audiência de conciliação, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, ausência de 

comprovação do nexo causal, inexistência de prova da invalidez, discorre 

sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à lesão, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 
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Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 26/01/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que NOELZO APARECIDO 

RIBEIRO DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

mão direita de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 
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citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001460-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM APARECIDO ALCANTARA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001460-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENJAMIM APARECIDO ALCANTARA DE FREITAS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. BENJAMIM APARECIDO 

ALCANTARA DE FREITAS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 28/12/2017, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como a restituição das 

despesas médicas, no valor de R$ 405,72 (quatrocentos e cinco reais e 

setenta e dois centavos), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, inépcia da inicial devido à ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, pendência documental 

do requerimento administrativo, falta do interesse de agir pela ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito alega ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente e 

a lesão, inexistência de prova da invalidez, improcedência do pedido de 

reembolso por despesas médicas e suplementares, discorre sobre os 

valores da indenização e pagamento proporcional a lesão, inaplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem 

como quanto à correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que há 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo 

estes prontuários e fichas médicas, entretanto, verifica-se ID 11482912 a 

presença da referida documentação, pelo que afasto a preliminar 

levantada. Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da 

ausência de pedido administrativo prévio, bem como pela pendência 

documental, não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 
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e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 28/12/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que BENJAMIM APARECIDO ALCANTARA DE FREITAS apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de média 

intensidade avaliada em 50%; do ombro esquerdo de intensa intensidade 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 100%; 75% de invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo: a) 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais); 

b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz 

jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos). Quanto ao pedido de ressarcimento 

das despesas médicas e suplementares, verifica-se que a parte autora 

juntou notas fiscais referentes a gastos com medicamentos, conforme ID 

11482912 – Pág. 4 e 7, totalizando a quantia de R$ 405,72 (quatrocentos e 

cinco reais e setenta e dois centavos). Entretanto, para que haja o 

reembolso das despesas médicas e suplementares, os gastos devem ser 

devidamente comprovados, conforme preceitua a lei que rege o seguro 

obrigatório DPVAT. Sendo assim, não há como considerar os documentos 

de ID 11482912 – Pág. 7, assim como as notas fiscais referente à compra 

dos seguimentos medicamentos: Centrum e Needs, por não haver a devida 

prescrição médica nos autos. Assim, considerando apenas o gasto com 

medicamentos devidamente prescrevidos por médico, estando 

demonstrado que as despesas foram efetuadas em decorrência dos 

danos sofridos em acidente de trânsito e não tendo sido efetuado o 

pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso 

pleiteado, mas no valor de R$ 132,11 (cento e trinta e dois reais e onze 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 9.281,25 (nove mil duzentos e 

oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo 
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da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento de R$ 132,11 (cento e trinta e 

dois reais e onze centavos), referente à restituição das despesas 

médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012291-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE GOMES PEREIRA OAB - 004.574.801-22 (REPRESENTANTE)

JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA OAB - MT23108/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. L. M. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030833-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que a parte Requerida, mesmo devidamente citada, 

deixou de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015004-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MAURICIO ROBORTELLA BOSCHI PIGATTI OAB - SP93254 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA MACHADO CORCHS OAB - SP292218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES OAB - RJ110352 (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCOS AMUD BULCAO OAB - RJ128792 (ADVOGADO(A))

VINICIUS COSTA FERNANDES OAB - RJ168808 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a impugnação à contestação e a contestação à 

reconvenção, apresentada pela parte Requerente encontram-se 

tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerida para, no prazo de quinze dias, manifestar acerca dos 

documentos novos da impugnação, bem como impugnar os termos da 

contestação à reconvenção. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1028796-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISADORA PRATTA OAB - MT22329/O (ADVOGADO(A))

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

(...)Verifica-se pela documentação juntada aos autos que o autor se 

apresenta perante a sociedade como sendo do sexo masculino, com laudo 

psicológico que atesta as intenções do autor, e que sua identificação se 

da pelo prenome “Roberto”. Assim sendo, se o nome e o sexo são 

atributos da personalidade e individualizam a pessoa, e, como tais, devem 

constar no registro civil, com os seus efeitos, não podendo estar 

dissociado do modo como o individuo se vê, ou é visto socialmente. Diante 

do exposto, considerando as razões apresentadas pela requerente e a 

manifestação favorável da representante do Ministério Público, DEFIRO O 

PEDIDO posto na inicial e em consequência determino que seja procedida a 

retificação no assento do registro de nascimento de Dinalva Batista da 

Silva, expedindo-se ofício ao Cartório do 2º Ofício da cidade de 

Diamantino-MT, para que para que, onde se lê “de sexo feminino” leia-se 

“de sexo masculino” e para que onde se lê “Dinalva Batista da Silva” 

leia-se “Roberto Batista da Silva”, permanecendo os demais dados 

inalterados. Expeça-se o mandado necessário. Após as ulteriores 

formalidades legais, arquivem-se os autos. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005975-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN FERREIRA BORBA OAB - MS20465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJAIME KESTRING (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011661-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCE CRISTINA MORAES DEZORZI - ME (RÉU)

Outros Interessados:

MARLUCE CRISTINA MORAES DEZORZI (REPRESENTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006116-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTONIO SPEROTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO WILLY GUBEL JUNIOR OAB - SP172947 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO LATORRACA PONCE (EXECUTADO)

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO (EXECUTADO)
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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.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006596-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAIR WEBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELIA IVETE MICHELON OAB - MT23733/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T S ARCO TERRAPLENAGEM SANEAMENTO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13.411-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TANIA MADALEINA DIAS PENHA (CONFINANTES)

ADILSON JOSE AMORIN (CONFINANTES)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1014195-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GOMES CORREA (AUTOR(A))

DOMINGOS DE PASCOA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

uilzania sobrinho Castanon Salustiano OAB - MT0016090A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

SERGIO JOSE FERNANDES (CONFINANTES)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIDIA MARIA PINTO DO NASCIMENTO (CONFINANTES)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973387 Nr: 10927-94.2015.811.0041

 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: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON ANDRE MARIANI KREFTA, 

CRISTINA BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393

 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): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 18214 Nr: 14925-61.2001.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON NOGUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO SCHIOCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Tomás Castanha - 

OAB:4.575/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO KUNZE JUNIOR - 

OAB:5365/MT

 Vistos, etc.

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

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1160034 Nr: 35950-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE RUCKHABER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981638 Nr: 14831-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->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 DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAGIB KRUGER - 

OAB:4.419/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Micheline Zanchet 

Miotto Castro em desfavor de Banco do Brasil S/A.

Às fls. 369 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 371, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 378 e 392.

O exequente manifestou-se às fls. 381/382 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 381/382 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 378 e 392, devendo o valor de R$ 25.280,76 (vinte e cinco mil 

duzentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) ser levantado por 

Delboni e Costa Marques Advogados Associados (CNPJ nº 

24.772.606/0001-03, Banco BANCOOB, Agência 4256, Conta Corrente nº 

284363-3) e o restante do valor a ser levantado por Micheline Miotto 

Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ nº 29.398.094/0001-80, Banco 

do Brasil, Agência 2967-X, Conta Corrente 21353-5).

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 
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formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986635 Nr: 17013-81.2015.811.0041

 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: ANTÔNIO FERREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA, MOTO 

RAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15.373/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9.552

 Vistos, etc.

Tendo em vista a petição às fls. 252/254, DESCONSTITUO o perito 

nomeado e NOMEIO a empresa MEDIAPE, localizada na Avenida Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, bairro Centro Norte, Cuiabá - MT, 78.005-340, 

telefone (65) 3322-9858, para realizar a perícia técnica necessária, o qual 

deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 

466 do CPC).

No mais, cumpra-se integralmente a decisão conforme fls. 238.

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969222 Nr: 8976-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEAN AIR LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 242 e determino a expedição de alvará 

para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de 

R$ 21.113,71 (vinte e um mil cento e treze reais e setenta e um centavos) 

ser levantado por Altair Balieiro (CPF nº 232.188.605-63, Banco do Brasil, 

Agência 3325-1, Conta Corrente nº 30.834-x).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965037 Nr: 6936-13.2015.811.0041

 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: AGNNES LINS BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEAN AIR LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 213 e determino a expedição de alvará 

para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de 

R$ 16.109,05 (dezesseis mil cento e nove reais e cinco centavos) ser 

levantado por Altair Balieiro (CPF nº 232.188.605-63, Banco do Brasil, 

Agência 3325-1, Conta Corrente nº 30.834-x).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 971616 Nr: 9987-32.2015.811.0041

 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: LIGIS LINS BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEAN AIR LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 283 e determino a expedição de alvará 

para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de 

R$ 16.109,05 (dezesseis mil cento e nove reais e cinco centavos) ser 

levantado por Ligis Lins Balieiro (CPF nº 453.679.731-91, Banco Bradesco 

S/A, Agência 5424-0, Conta Corrente nº 0014573-4).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1266398 Nr: 26482-83.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIADO PARANAENSE DE ENSINO DE CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO MECABO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINO MASSAYUI ITO - 

OAB:18.595/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 14 e a ausência do necessário para o 

cumprimento do ato, devolvam-se os autos ao juízo deprecante para as 

providências necessárias, mediante as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1040221 Nr: 41741-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO SILVA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 949133 Nr: 59775-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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 DELBONI DE ANDRADE - 
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OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Micheline Zanchet 

Miotto Castro em desfavor de Banco do Brasil S/A.

Às fls. 410 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 411, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 414.

O exequente manifestou-se às fls. 415 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Primeiramente, deixo de analisar o pedido formulado pela parte autora às 

fls. 419/420, tendo em vista que, por meio do Pedido de Providências nº 

0003580-38.2018.2.00.0000, houve a revogação do Provimento nº 

68/2018.

Defiro o pedido de fls. 415 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 414, devendo o valor de R$ 80.306,97 (oitenta mil trezentos e seis 

reais e noventa e sete centavos) ser levantado por Delboni e Costa 

Marques Advogados Associados (CNPJ nº 24.772.606/0001-03, Banco 

BANCOOB, Agência 4256, Conta Corrente nº 284363-3) e o restante do 

valor a ser levantado por Micheline Miotto Sociedade Individual de 

Advocacia (CNPJ nº 29.398.094/0001-80, Banco do Brasil, Agência 

2967-X, Conta Corrente 21353-5).

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999190 Nr: 23095-31.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO JOSE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 134, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Comarca de Sinop/MT, para que seja intimada a parte 

autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000846 Nr: 23830-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS PEDREIRA DE OLIVEIRA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte autora às fls. 71 manifestou interesse no 

prosseguimento do feito e, tendo em vista que a parte requerida realizou o 

depósito dos honorários periciais, conforme extrato juntado nos presentes 

autos.

Determino que se intimem as partes de que foi designado DIA 05/11/2018, 

A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no 

consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e 

Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 

9747, Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o 

advogado do autor providenciar seu comparecimento ao local indicado 

para a realização da perícia.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996340 Nr: 21778-95.2015.811.0041

 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: MARAIZA PEDROZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA 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

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença e determino a retificação da capa dos 

autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 112/115), 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986143 Nr: 16744-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA LUZ SILVA SANTOS

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1101654 Nr: 11185-70.2016.811.0041

 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: SANDRO ENRICO DE ARAUJO, ELIANE LAVOYER DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA, 

CONSTRUTORA LOPES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Juveniz Jr. - 

OAB:160.493- OAB/SP, UBALDO JUVENIZ JUNIOR - OAB:160.493

 Vistos, etc.

Ante a afetação dos temas 970 e 971, pelo STJ, referente aos REsp 

1635428/SC, REsp 1498484/DF, REsp 1614721/DF, REsp 1631485/DF, que 

determinou a suspensão dos processos que discutem sobre a 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

de compra e venda, e nos casos de discussão acerca da possibilidade ou 

não de inversão, em desfavor da construtora, da clausula penal estipulada 

exclusivamente para o adquirente, nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção, 

objeto de contrato ou promessa de compra e venda, DETERMINO a 

suspensão dos autos com as comunicações de estilo.

Determino o cancelamento da audiência designada.

Com a notícia do julgamento dos temas pelo STJ, intimem-se as partes para 

requererem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias e após, 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975845 Nr: 12071-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 INÁCIO JUNG, REGINA MARIA CERQUEIRA 

JUNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO 

EDIFICIO AMADEU COMMERCE LTDA, FAROL EMPREENDIMENTOS S/A, 

CONSTRUTORA ATHOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6808/MT, EVAN CORREA 

DA COSTA - OAB:8.202/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 

8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a proposta de 

honorários efetuada pelo perito nomeado judicialmente encontra-se de 

acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão 

pela qual homologo o valor apresentado.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 352.

Aguarde-se a realização da prova pericial.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093893 Nr: 7888-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO FIGUEIREDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÃOES 

S/A

 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

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 80 e determino a expedição de alvará 

para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de 

R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais) ser levantado por Licinio Vieira 

de Almeida Júnior (CPF nº 016.320.261-39, Banco do Brasil, Agência 

4043-6, Conta Corrente nº 108660-x).

 Com o levantamento dos valores, certifique-se quanto ao trânsito em 

julgado da sentença às fls. 73/74 e, após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005939 Nr: 25898-84.2015.811.0041

 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: DOUGLAS BARBOSA MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA T. DE Q. ARAUJO 

BOCCHI - OAB:OAB/MT 19.799

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 92, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1071287 Nr: 55963-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON BENEVIDES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos, etc.

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

manifestar-se a respeito do abandono da causa pela parte autora, 

conforme certidão às fls. 88, nos termos do art. 485, § 6º, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1065465 Nr: 53410-42.2015.811.0041

 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: MARCELO LANGELLA

 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: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos, etc.

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

manifestar-se a respeito do pedido de extinção, conforme fls. 133, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de anuência e 

concordância tácita.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991464 Nr: 19207-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no 

artigo 59 da Lei nº 11.101/2005.Condeno o executado 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.Autorizo o desentranhamento dos 

documentos, mediante certidão e cópia nos autos.Certifique-se o trânsito 

em julgado e, após, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982118 Nr: 15016-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA MARIA SCUR HENZ - 

OAB:10076/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:175.513/SP, SERGIO MIRISOLA SODA - 

OAB:257750/SP

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 274, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980789 Nr: 14463-16.2015.811.0041

 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: CARLOS DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Vistos, etc.

Considerando a petição às fls. 132, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1181511 Nr: 44253-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KONCAT INCORPORADORA LTDA, FRANCISCO 

SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLO CONSTRUTORA COMÉRCIO, LOCAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSNY PERES SILVA - 

OAB:5.500/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.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.Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1021510 Nr: 32679-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WILSON RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANE CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.237, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Diego Osmar Pizzatto - 

OAB/MT 11.094 - OAB:

 Vistos, etc.

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

respeito da certidão às fls. 72, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1134721 Nr: 24974-39.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO RAMOS NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:160.435, THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI - OAB:190008

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 163/165 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 164), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991975 Nr: 19440-51.2015.811.0041

 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: CARLOS ANDRE FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 
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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, todavia, o valor ficará suspenso, tendo em vista o benefício da 

assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados 

as formalidades legais.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275029 Nr: 29508-89.2017.811.0041

 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: RAIMUNDA SUANY GARCIA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

SISTEMA AGRICOLA, AGRARIA E PECUNIARIO DE MATO GROSSO - 

SINTAP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO AMORIM MOLINA - 

OAB:21636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Inominada ajuizada por Raimunda Suany Garcia dos 

Anjos em desfavor de Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, 

Agrário e Pecuário do Estado de Mato Grosso (SINTAP).

O autor informou, conforme fls. 37, não mais possuir interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo a sua extinção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora conforme 

fls. 37, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965481 Nr: 7152-71.2015.811.0041

 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: OSMAR EVANGELISTA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a proposta de 

honorários efetuada pelo perito nomeado judicialmente encontra-se de 

acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão 

pela qual homologo o valor apresentado.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 306/308.

Aguarde-se a realização da prova pericial.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1159870 Nr: 35872-14.2016.811.0041

 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: ESPOLIO DE MARIA ANTUNES MACIEL VENEZA, 

JULIANA CRAICI DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANISIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:17.731, RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO. - OAB:20.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Despejo ajuizada por Espólio de Maria Antunes 

Maciel Veneza em desfavor de Anísio da Silva.

O autor informou, conforme fls. 58, não mais possuir interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo a sua extinção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora conforme 

fls. 58, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 971383 Nr: 9923-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANNA SOARES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARQUES DA SILVA, JOELMA DE 

MORAES GOMES, ADEMIR CRISOSTOMO DE PINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBINEY INÁCIO FERREIRA 

PINNO - OAB:16.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Indenização proposta por Lanna Soares Neves em 

desfavor de Marcelo Marques da Silva, Joelma de Moraes Gomes e 

Ademir Crisostomo de Pinho Junior.

De acordo decisão às fls. 84 foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, no entanto, a autora não foi localizada para a efetivação do 

ato.

É o relatório.

 Fundamento.

Decido

O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de extinção 

do feito sem julgamento do mérito, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – colher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 

quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

Compulsando os presentes autos, verifico diante da certidão de fls. 88, 
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que a parte autora não informou o endereço correto nos autos, bem como 

deixou de praticar atos que lhe competiam, abandonando o processo por 

mais de 30 (trinta) dias, necessária se faz a extinção do feito, sem 

julgamento do mérito.

Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992661 Nr: 19707-23.2015.811.0041

 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: SOCIEDADE IBGENANA DE ASSISTENCIA E 

SEGURIDADE-SIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Guilherme de Castro 

Barcellos - OAB:OAB/RS 56.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Sociedade IBGEANA de 

Assistência e Seguridade – SIAS em desfavor de Nivaldo de Souza Lima.

O autor informou, conforme fls. 92, não mais possuir interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo a sua extinção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora conforme 

fls. 92, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1056233 Nr: 49226-43.2015.811.0041

 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: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALES - 

OAB:174404, TATIANA TEIXEIRA - OAB:201849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Centro de Gestão de Meios de 

Pagamento S/A em desfavor de PPER Fretes e Transportes Ltda..

O autor informou, conforme fls. 45/46, não mais possuir interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo a sua extinção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora conforme 

fls. 45/46, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1178204 Nr: 43217-31.2016.811.0041

 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: DEMARCO E ALMEIDA LTDA ME, MARCELO DEMARCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:OAB/MT 14.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes 

ajuizada por Demarco e Almeida Ltda. em desfavor de Banco Bradesco 

S/A.

Às fls. 58/61 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 fls. 58/61.

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 de fls. 58/61, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005583 Nr: 25754-13.2015.811.0041

 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: LUCAS DA SILVA LOBATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR ALVES LOPES - 

OAB:15.537-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12913

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido formulado pela parte requerida às fls. 166/168 para a 

designação de nova audiência, tendo em vista que, conforme fls. 107, a 

fase instrutória foi devidamente encerrada.

Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 145 de 549



 Cod. Proc.: 962759 Nr: 6005-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEILA FERREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o ofício às fls. 79, determino ao Núcleo de Prática Jurídica 

da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, na Avenida Fernando 

Corrêa da Costa, 2367, para que disponibilize um advogado dativo, ao qual 

nomeio como Curador Especial, a quem deverá ser dado vista dos autos 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966556 Nr: 7624-72.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03 B, 

LENIMAR GOULART BRASILEIRO DA CONCEIÇÃO AÑEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA BEZERRA FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de mandado de citação, a ser cumprido no 

endereço indicado às fls. 131, por carta precatória, observada as 

formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 29/01/2019, às 11:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983457 Nr: 15592-56.2015.811.0041

 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: ZELMA LOURENÇO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:12574/MT, 

RENATO JOSÉ CURY - OAB:154351/SP

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido formulado às fls. 108, tendo em vista a ausência de 

horários disponíveis na pauta de audiência do juízo.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 109/113, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998628 Nr: 22858-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MACINI - OAB:OAB/MT 2.915, 

ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:16927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 77, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1149342 Nr: 31423-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS GMS, MARCOS 

REGENOLD FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCORDE CONSTRUTORA E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CARLOS ROBERTO SANTANA 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDELISMAR JOSÉ ALVES 

JUNIOR - OAB:23.223/O, MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Gabriel Augusto Souza 

Mello - OAB/MT 21.393 - OAB:, JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO - 

OAB:11362/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da autora às fls. 164, JULGO EXTINTO os 

autos nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado em após, arquivem-se os autos 

com as baixas e comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966410 Nr: 7566-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL SERVICE 

CENTER ALBERT SABIN, MARCOS GRANADO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 4.678
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 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

 Vistos, etc.

Considerando a inexistência de demais provas a serem produzidas, dou 

por encerrada a instrução processual.

Tendo em vista a apresentação de memoriais pela parte autora (fls. 

176/178), intime-se a parte requerida para apresentar os memoriais, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988784 Nr: 18019-26.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANIAGO E SENA LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - 

OAB:14448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Cautelar de Sustação de Protesto proposta por Paniago 

e Sena Ltda. – ME em desfavor de Brastelha Industrial Ltda..

De acordo decisão às fls. 53 foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, no entanto, a autora não foi localizada para a efetivação do 

ato.

É o relatório.

 Fundamento.

Decido

O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de extinção 

do feito sem julgamento do mérito, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – colher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 

quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

Compulsando os presentes autos, verifico diante da certidão de fls. 62, 

que a parte autora não informou o endereço correto nos autos, bem como 

deixou de praticar atos que lhe competiam, abandonando o processo por 

mais de 30 (trinta) dias, necessária se faz a extinção do feito, sem 

julgamento do mérito.

Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977913 Nr: 12971-86.2015.811.0041

 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: BRINKS EPAGO TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A DE QUEIROZ - ME, NORMA DELISE 

SODRE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE CASTRO SILVA - 

OAB:224979, Maria Cecilia Gadia da Silva Leme Machado - 

OAB:112.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o AR às fls. 52 foi recebido por pessoa estranha aos 

autos, indefiro o pedido formulado às fls. 56.

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

endereço atualizado da requerida Norma Delise Sodre Queiroz, 

requerendo o que entender de direito.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1098574 Nr: 9963-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ANTONIO EVANGELISTA, MARCIA 

REGINA C. EVANGELISTA

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

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Taxas de Manunteção promovido por 

Associação Alphaville Cuiabá II em desfavor de Adilson Antônio 

Evangelista e Márcia Regina C. Evangelista.

Constata-se que o autor informou a existência de acordo nos autos, 

todavia, ao ser intimado para a regularização da representação 

processual da parte requerida, pugnou pela homologação do feito, 

alternativamente, a extinção sem resolução do mérito em razão da perda 

superveniente do objeto, alternativamente, a procedência do pedido 

autoral, condenando os requeridos ao pagamento das custas 

processuais.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Considerando a ausência de capacidade postulatória da parte requerida, 

indefiro o pedido de homologação do acordo.

Diante do acordo extrajudicial firmado pelas partes e a inexistência de lide, 

é inequívoca a desnecessidade do prosseguimento do feito.

Isto posto, resta evidente a perda do objeto.

Com estes fundamentos, demonstrada a perda do objeto, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

Código do Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061109 Nr: 51474-79.2015.811.0041

 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: NILMA BENEDITA ALBUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8.337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Usucapião proposta por Nilma Benedita Albues.

De acordo decisão às fls. 71 foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, no entanto, a autora não foi localizada para a efetivação do 

ato.

É o relatório.

 Fundamento.

Decido

O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de extinção 

do feito sem julgamento do mérito, a saber:
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Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – colher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 

quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

Compulsando os presentes autos, verifico diante da certidão de fls. 76, 

que a parte autora não informou o endereço correto nos autos, bem como 

deixou de praticar atos que lhe competiam, abandonando o processo por 

mais de 30 (trinta) dias, necessária se faz a extinção do feito, sem 

julgamento do mérito.

Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003851 Nr: 25051-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO, 

GERALDO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONNY JACINTO TABORELLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN CELLA TARTERO - 

OAB:21.008/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido de extinção do feito pela perda do objeto.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 740875 Nr: 37639-63.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIRONE CONDE COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT, TAIRONE CONDE COSTA JÚNIOR - 

OAB:42.457 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 161 e determino a retificação 

da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado, 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991213 Nr: 19096-70.2015.811.0041

 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: G GALVÃO PANIFICADORA ME, GUILHERME GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRARDI & FREIRE LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Luiz Henrique Pereira - 

OAB:OAB/SC 29.862

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 106/107 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 108), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085962 Nr: 4243-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANESFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELI EGUES DIAS - 

OAB:10.692 MT, Ulysses dos Santos Baía - OAB:160.422 OAB/SP

 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): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1155252 Nr: 34023-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE TOMIKO HIRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITA DE CARVALHO 

MORAES DE MIRANDA, MARIA RODRIGUES DE MIRANDA, EDSON SILVA 

DE CAMARGO, JOSE PAULO SANTALUCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO GOMES - 

OAB:17231/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1163882 Nr: 37492-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PAULA ARRUDA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003370 Nr: 24879-43.2015.811.0041

 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: ALEXSANDRO DE ALMEIDA LIMA

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

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA - OAB:, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os presentes autos constatei a ausência de 

assinatura na peça de fls. 60/68, assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05(cinco) dias, sanar o vício.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984937 Nr: 16303-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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 DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAÚJO 

BARBOSA - OAB:9.847/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4.419/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Micheline Zanchet 

Miotto Castro em desfavor de Banco do Brasil S/A.

Às fls. 329 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 330, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 336.

O exequente manifestou-se às fls. 338 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 338 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 336, devendo o valor de R$ 65.007,49 (sessenta e cinco mil sete 

reais e quarenta e nove centavos) ser levantado por Delboni e Costa 

Marques Advogados Associados (CNPJ nº 24.772.606/0001-03, Banco 

BANCOOB, Agência 4256, Conta Corrente nº 284363-3) e o restante do 

valor a ser levantado por Micheline Miotto Sociedade Individual de 

Advocacia (CNPJ nº 29.398.094/0001-80, Banco do Brasil, Agência 

2967-X, Conta Corrente 21353-5).

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1036169 Nr: 39673-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELE ROSA MAGALHAES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16.437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos, etc.

Ciente da decisão monocrática de fls. 181v°/183.

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

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Outrossim, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da 

petição e documentos juntados às fls. 170, devolvendo ao seu subscritor, 

por tratar de assunto alheio aos presentes autos.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1109057 Nr: 14284-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DE AMORIM SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista a data do protocolo da petição de fls. 92, verifico que o 

prazo ali requerido já decorreu, de modo que indefiro o pedido de 

suspensão.

Assim, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1057804 Nr: 49946-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHLDCT, WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 132, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Comarca de Dom Aquino/MT, para que seja intimada a 

parte autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon
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 Cod. Proc.: 979235 Nr: 13684-61.2015.811.0041

 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: GILBERTO MARQUES DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 118, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Comarca de Pontes e Lacerda/MT, para que seja intimada 

a parte autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981644 Nr: 14834-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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 DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAÚJO 

BARBOSA - OAB:9.847/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4.419/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Micheline Zanchet 

Miotto Castro em desfavor de Banco do Brasil S/A.

Às fls. 500 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 501, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 508.

O exequente manifestou-se às fls. 509 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 509 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 501, devendo o valor de R$ 52.531,28 (cinquenta e dois mil 

quinhentos e um reais e vinte e oito centavos) ser levantado por Delboni e 

Costa Marques Advogados Associados (CNPJ nº 24.772.606/0001-03, 

Banco BANCOOB, Agência 4256, Conta Corrente nº 284363-3) e o 

restante do valor a ser levantado por Micheline Miotto Sociedade Individual 

de Advocacia (CNPJ nº 29.398.094/0001-80, Banco do Brasil, Agência 

2967-X, Conta Corrente 21353-5).

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997958 Nr: 22590-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DE FREITAS FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista a data do protocolo da petição de fls. 156, verifico que já 

decorreu mais de 06 meses da data do pedido, de modo que indefiro o 

pedido de suspensão.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983161 Nr: 15442-75.2015.811.0041

 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: DANIEL CORREIA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 184 e determino a expedição de alvará 

para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de 

R$ 25.519,17 (vinte e cinco mil quinhentos e dezenove reais e dezessete 

centavos) ser levantado por Salatiel de Lira Mattos (CPF nº 

791.801.831-15, Banco do Brasil, Agência 2373-6, Conta Poupança nº 

16914-5, variação 51).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964187 Nr: 6615-75.2015.811.0041

 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: ELISEU FELIPE DO NASCIMENTO

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1114283 Nr: 16412-41.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLIMAR RODRIGUES DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 175.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961044 Nr: 5244-76.2015.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR ALMEIDA ROSA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido na petição de fls. 266/269, intime-se a parte 

autora para informar os dados bancários para a liberação do Alvará.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999718 Nr: 23335-20.2015.811.0041

 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: ROSELITA MARIA DE OLIVEIRA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença e determino a retificação da capa dos 

autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 229), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990833 Nr: 18876-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENY FERREIRA GOULART

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6228

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

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Leny Ferreira Goulart 

em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Às fls. 438 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 439, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 441.

O exequente manifestou-se às fls. 442/443 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 442/443 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 441, devendo o valor de R$ 16.363,07 (dezesseis mil trezentos e 

sessenta e três reais e sete centavos) ser levantado por Ronimarcio 

Naves (CPF nº 488.034.211-49, Banco do Brasil, Agência 4696-5, Conta 

Corrente nº 310.932-1).

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1111397 Nr: 15262-25.2016.811.0041

 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: WANDERSON FRANCISCO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 109 e determino a expedição de alvará 

para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de 

R$ 8.507,02 (oito mil quinhentos e sete reais e dois centavos) ser 

levantado por Licinio Vieira de Almeida Júnior (CPF nº 016.320.261-39, 

Banco do Brasil, Agência 4043-6, Conta Corrente nº 108660-x).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1231068 Nr: 15209-10.2017.811.0041

 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: IUNES & CAMPOS ADVOGADOS, TADEU TREVISAN 

BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH REGINA PACOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:MT/12.867, HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUZA - 

OAB:12867, MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - 

OAB:14.560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO NOVAES ANDRADE - 

OAB:OAB/SP 187.479, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12.564

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 663.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1153457 Nr: 33253-14.2016.811.0041

 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: ELIZABETH REGINA PACOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNES & CAMPOS ADVOGADOS, HENRIQUE 

REZENDE IUNES DE SOUZA, TADEU TREVISAN BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO NOVAES ANDRADE - 

OAB:OAB/SP 187.479, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6.212/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 1368/1370.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1100241 Nr: 10642-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARINA`S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MASSAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME HENRIQUE RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:2.056/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 20 e a ausência das informações 

necessárias para o cumprimento do ato, devolvam-se os autos ao juízo 

deprecante para as providências necessárias, mediante as formalidades 

legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275381 Nr: 82-95.2018.811.0041

 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: FRANCISVAL DIAS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO VILANOVA ARTIGAS, 

INCORPORADORA PLAENGE EMPREENDIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT, VANESSA BASSAN VASQUES - OAB:24113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, PRISCILA CARVALHO DA CUNHA - OAB:15893-B

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 484/489, 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-113 RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL

Processo Número: 1038007-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO (REQUERENTE)

LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON PROCESSO n. 1038007-45.2017.8.11.0041 

Valor da causa: $0.00 ESPÉCIE: [Retificação de Área de Imóvel]

->RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL (1683) POLO ATIVO: Nome: 

REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO Endereço: AVENIDA MARECHAL 

DEODORO, 330, Cartório 2 Ofício, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-505 

Nome: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS Endereço: F3, 52, Inexistente, 

DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, 

QUE DEVERÃO MANIFESTAR SEU INTERESSE QUANTO AOS TERMOS 

EXPOSTOS NA INICIAL NO PRAZO DE QUINZE DIAS. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de requerimento interposto por REGINA MARIA TEIXEIRA 

COELHO, notaria e registradora interina do segundo serviço notarial e 

registral da primeira circunscrição imobiliária de Cuiabá - -MT, a fim de 

retificar area da matrícula n. 827, livro 2, fls. 256, de propriedade de 

LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS tendo em vista não anuência por parte 

de confrontante. E assim é porque fora protocolado requerimento naquela 

serventia em nome de EDSON DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS, na 

qualidade de inventariante do espólio de LEANDRO FERREIRA DOS 

SANTOS, visando apurar remanescente de área parcialmente alienada da 

matricula 827, livro 2. O pedido foi indeferido sob fundamento de que a 

Prefeitura informou ser impossível anuir no processo de retificação de 

registro em nome do falecido; e, tendo em vista o decurso do prazo legal, 

remeteu os autos ao juiz corregedor do forum. O requerente solicitou o 

encaminhamento dos autos para as vias ordinárias e juntou vários 

documentos para nova analise do pedido. DECISÃO: Vistos, etc. Trata-se 

de Retificação de Registro de Imóvel ajuizada por Regina Maria Teixeira 

Coelho e Leandro Ferreira dos Santos. Com base no que dispõe o art. 721 

do CPC, expeça-se mandado de citação por edital para terceiros 

interessados, que deverão manifestar seu interesse quanto aos termos 

expostos na inicial no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se vista dos autos ao 

digno representante do Ministério Público para manifestação. Decorrido o 

prazo da citação editalícia e com a manifestação do Ministério Público, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 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, MAISA 

IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA, digitei. CUIABÁ, 24 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE 

ALMEIDA ANALISTA JUDICIÁRIA 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.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035706-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.C.MOREIRA CARVALHO E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ANA CAROLINE MOREIRA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035706-91.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: A.C.MOREIRA CARVALHO E CIA LTDA - ME, ANA 

CAROLINE MOREIRA CARVALHO Vistos. Compulsando os autos, constato 

a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta 

feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias 

e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 19 

de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035780-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E X FERNANDES - ME (EXECUTADO)

EDEVALDO XAVIER FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035780-48.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: E X FERNANDES - ME, EDEVALDO XAVIER FERNANDES 

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, 19 de outubro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035257-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUANA MATOS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035257-36.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: RUANA MATOS 

ALVES Vistos. Compulsando os autos, constato a ausência de 

comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o 

requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) No mesmo prazo, deverá juntar o contrato que 

deu causa a ação de busca e apreensão e 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). 

Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035232-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR ALVES DE JESUS SOUZA (RÉU)

ELAINE DE CASTILHO MOURA SOUZA (RÉU)

LANNE MODA FASHION E CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035232-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: LANNE MODA FASHION E CONFECCOES LTDA - ME, 

CLEOMAR ALVES DE JESUS SOUZA, ELAINE DE CASTILHO MOURA 

SOUZA Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as custas foram 

devidamente recolhidas. Vistos. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: 

“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu 

será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado 

no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 

212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de outubro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035365-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035365-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: NIVALDO DE LIMA Vistos. Da análise dos autos, 

constata-se que a Carta Precatória não se encontra devidamente 
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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. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de outubro 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035667-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCINEIA PEREIRA DE SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035667-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERFORTE- 

COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES 

FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RÉU: DULCINEIA PEREIRA DE 

SA 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) Ademais, verifico que a inicial veio 

desacompanhada de quaisquer documentos necessários ao apreciação 

da missiva, tais como, a carta precatória em si, o contrato devidamente 

assinado pelas partes, planilha de débitos, bem como o instrumento 

procuratório conferido ao advogado. Desta feita, intimo a parte autora para 

que no mesmo prazo junte os documentos necessários para o deferimento 

da inicial, tudo sob pena de indeferimento e extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 

19 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035774-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. DE SOUZA - ACOUGUE - ME (RÉU)

ENILSON NERES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035774-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A 

RÉU: E. N. DE SOUZA - ACOUGUE - ME, ENILSON NERES DE SOUZA 

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, 19 de outubro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035832-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO JOSE MAGALHAES FERNANDES (RÉU)

THIAGO JOSE MAGALHAES FERNANDES EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035832-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A 

RÉU: THIAGO JOSE MAGALHAES FERNANDES EIRELI, THIAGO JOSE 

MAGALHAES FERNANDES Vistos. Compulsando os autos, constato a 

ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, 

intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou 

se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da 

petição inicial – Descumprimento de decisão que determinara o 

recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de recolhimento 

ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 

295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 19 

de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035712-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO JOSE MAGALHAES FERNANDES (RÉU)

THIAGO JOSE MAGALHAES FERNANDES EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035712-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A 

RÉU: THIAGO JOSE MAGALHAES FERNANDES EIRELI, THIAGO JOSE 

MAGALHAES FERNANDES Vistos. Compulsando os autos, constato a 

ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, 

intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou 

se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da 

petição inicial – Descumprimento de decisão que determinara o 

recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de recolhimento 

ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 

295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 22 

de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035905-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA SOARES DE ALMEIDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035905-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: OLGA SOARES 

DE ALMEIDA Vistos. Compulsando os autos, constato a ausência de 

comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o 

requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035662-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN MARCEL CAMPOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035662-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: JEAN MARCEL CAMPOS NASCIMENTO 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, 22 de outubro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035182-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLENGTON AMORIM CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035182-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: WELLENGTON AMORIM CAMPOS 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, 22 de outubro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013145-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEDE SERRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

H2R CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013145-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): NEDE SERRA DE 

OLIVEIRA RÉU: BANCO BMG, H2R CORRESPONDENTE FISCAL E 

ADMINISTRATIVO LTDA - ME, BANCO PAN S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência De Empréstimo Consignado C/C Exibição 

de Documentos C/C Tutela de Urgência, C/C Danos Morais e Repetição de 

Indébito. Na decisão de Id 13756343, a autora foi intimada para acostar 

aos autos o contrato firmado entre as partes, ou o prévio requerimento 

administrativo encaminhado à instituição financeira, contudo, ao 

manifestar-se na petição de Id 14024413, a requerente limitou-se 

novamente em pugnar que a parte contrária seja intimada para a exibição 

dos contratos firmados, pleito já analisado no despacho de Id. 13756343, 

sem interpor o recurso próprio. Insta consignar que a juntada do contrato 

que se pretende revisar, é requisito essencial para o ajuizamento de 

ações dessa natureza, e que a ausência deste enseja a extinção do feito. 

Posto isso, em nome do princípio do aproveitamento dos atos, intimo a 

autora para em 15 dias, improrrogável, cumpra como disposto o comando 

judicial, sob pena de extinção, salientando, que não será conhecido novo 

pedido de prazo. “REVISIONAL DE CONTRATO – Inépcia da inicial – 

Apelante que não apresentou o contrato – Imprescindível, no caso, a 

indicação das cláusulas supostamente abusivas e apresentação do 

contrato questionado – Descumprimento, pelo apelante, do quanto 

determinado no art. 282, inc. III e IV, do CPC – Documento fundamental 

para prosseguimento do processo – Necessária obtenção, antes de tudo, 

do contrato que se pretende ver revisado – Exibição incidental do contrato 

-  I n a d e q u a ç ã o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o . ” ( P r o c e s s o :  A P L 

10563292120148260100 SP 1056329-21.2014.8.26.0100, Orgão Julgador: 

24ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 28/03/2016, Julgamento: 17 de 

Março de 2016, Relator: João Batista Vilhena). Transcorrido, certificado, 

conclusos para extinção. CUIABÁ, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795015 Nr: 1342-86.2013.811.0041

 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: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI VEDOI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça., das fls. 99/103, sob pena de 

extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 815176 Nr: 21631-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 155 de 549



 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGULARIZZE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS 

E CONSULTORIA HABITACIONAL LTDA, JOELSON MARQUES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Jonemar Sayd Pinto, OAB/MT 18852, para, no prazo de 03 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 815176, numeração única 

21631-40.2013.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1132657 Nr: 24140-36.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON EID

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA COSTA 

TAKEUTI - OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca da impugnação de fls. 33/51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764152 Nr: 16781-74.2012.811.0041

 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: BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, MAURO 

ANGÊLO, MARLA MONICA FAGUNDES CARDOSO ANGELO, ELAINE 

CRISTINA MANZANO, EDMILSON GOMES

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

OAB:13842-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca de fls. 162/164, dando o regular prosseguimento ao 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 884850 Nr: 20152-75.2014.811.0041

 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): AUDI SCREEN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante o pleito de fls. 72, considerando o teor da certidão de fls. 70 

a expedição de carta de intimação ao mesmo endereço seria medida 

inócua.

Assim, em regular impulso oficial, procedo a pesquisa do atual endereço 

da executada por meio do sistema Infojud, ocasião em que não obtive êxito 

(extrato em anexo).

 Desta feita, proceda-se a intimação via edital, a ser publicado no DJE, o 

que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens da devedora passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da devedora passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do credor no que tange 

as pesquisas realizadas em epígrafe e, tratando-se de direito disponível, 

arquive-se a presente ação com as anotações e baixas devidas.

Sem prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR 

INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE 

DA DEVEDORA.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 817043 Nr: 23480-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. CALIL - RENT A CAR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Vistos, etc.

Ante a concordância do executado quanto ao valor bloqueado (fls. 116) a 

transferência dos valores para a conta de depósitos judiciais é a medida 

que se impõe.

 Assim, 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 transferido nesta data.

Empós, retornem-me os autos conclusos para a liberação do necessário 

Alvará Judicial em favor do exequente (dados bancários às fls. 117).

Sem prejuízo, após o levantamento dos valores, o ARQUIVAMENTO do 

feito é a medida que se impõe ante a inexistência de bens

 passíveis de serem penhorados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 839082 Nr: 43613-13.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ARMANDO 

FERNANDES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S. A. 

BICBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244

 Vistos...

Cumpra-se o que fora determinado no inicio do despacho de fls. 285.

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 292/298, devidamente 

contrarrazoado as fls. 302/309, em face de a sentença que julgou 

parcialmente procedente este feito (fls. 289/289), encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 445791 Nr: 20319-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 156 de 549



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. D. C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA ME, MARIA HELENA CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o extrato RENAJUD de fls. 89/90, NÃO CONHEÇO do pleito 

de fls. 95.

Ademais, MANTENHO a SUSPENSÃO de fls. 86 e determino a remessa 

dos autos ao arquivo com as baixas e formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757854 Nr: 10062-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COMÉRCIO LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Vistos, etc.

Ante o término da prestação jurisdicional e cumprimento integral da 

condenação, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 931882 Nr: 50348-28.2014.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADAS TAVARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 95/96, haja vista que não se enquadra em nenhuma 

das hipóteses do artigo 313, ante a existência de endereço a ser 

diligenciado.

Assim, 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 como o de fls. 95/96, 

concluso para extinção, tendo em vista os AR’s de fls. 90 e 91.

Com efeito, considerando a desídia do requerente em dar o devido 

andamento ao processo, aplico-lhe a multa de 10% do valor da causa 

devidamente atualizado em favor do Estado, devendo o Sr. Gestor 

proceder de acordo com a orientação da CGJ, nada obstando que a 

manutenção do mesmo comportamento a majoração da multa em comento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 858272 Nr: 243-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. GOMES SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se o AR devolvido que se encontra na capa dos autos.

Defiro a busca de endereços pleiteada pelo autor, procedendo por meio do 

sistema infoseg, ocasião em que não obtive êxito (extratos em anexo).

Desta feita, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias indicar endereço 

para localização do bem ou requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 359215 Nr: 29444-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVISON DELFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A -OAB/MT, FRANCISCO MORATO CRENITTE - 

OAB:98479/SP, HERTHON GUSTAVO DIAS - OAB:6885, HUMBERTO 

LUIZ TEIXEIRA - OAB:157.875-SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Intimação da parte Autora para manifestar-se acerca das fls. 139/144, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1069589 Nr: 55222-22.2015.811.0041

 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): JOSUÉ MARQUES DA SILVA, WILSON 

MARQUES DA SILVA, JAMIL MANOEL DE MORAIS, MARIA DE FÁTIMA DA 

MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de Ação Monitória formulada por Banco do Brasil S/A 

em face de Espólio de Josué Marques da Silva e outros, todos 

qualificados.

 O exequente informou o pagamento integral da dívida, requerendo ao final 

a extinção do feito (fls. 252/253).

Os requeridos manifestaram concordância quanto à extinção às fls. 257.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Ante a quitação da dívida informada às fls. 252/253, a extinção do feito é a 

medida que se impõe.

 Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação formulada por Banco 

do Brasil S/A em face de Espólio de Josué Marques da Silva e outros, 

todos qualificados, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Após, arquivem-se, procedendo às anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 10465 Nr: 1159-48.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES NOVA ERA LTDA

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 
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OAB:3.722/MT

 Vistos, etc.

Ante a certificação do decurso do tempo de fls. 826, INTIME-SE o 

exequente, pessoalmente, via correio com A.R, para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

No mais, sabendo-se que “a extinção do processo, por abandono da 

causa pelo autor, depende de requerimento do réu (Súmula 240 STJ – 

RSTJ 144/75)” intimo ao requerida, via DJE, para que manifestem seu 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.

Saliento que, em caso de silêncio, caracterizar-se-á concordância tácita 

com a extinção.

Empós, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 320183 Nr: 22222-12.2007.811.0041

 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: JOÃO ALVES DA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 Vistos etc.

Considerando os termos da manifestação do autor de fls. 244, e ao se ter 

em vista que este caderno processual já possui perito nomeado (fls. 209 - 

Fernando Vaz Guimarães Abrahão da Real Brasil Consultoria, podendo 

ser encontrado na Av. Prof. Rubens de Mendonça n.1856 - telefones 

30527636 e 40529929) determino o cumprimento, quanto ao ponto, da 

decisão interlocutória de fls. 219, a qual entendo por bem colacionar:

“[...] considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, dê-se 

vista a Real Brasil Consultoria, para efetivação do trabalho, no prazo de 30 

dias, observando, que os honorários periciais serão pagos ao final, pelo 

Banco, em caso de procedência da ação.

 Faço constar ainda, que localizada a conta e saldo, na época firmada na 

inicial, incidirá a multa de 50% do valor correspondente aos honorários 

periciais em favor do expert, já que tal resultado demonstrará a 

deslealdade processual da Instituição Financeira, nada impedindo a 

aplicação dos ditames do artigo 77, IV do CPC.”

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 781264 Nr: 34848-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIÁRIO PINHEIRO LTDA EPP, ANTÔNIO 

PINHEIRO DE MORAES, ADELMA DE LIMA E SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.165/A-MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, SANDRO PISSINI 

ESPÍNDOLA - OAB:OAB/MT13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se a ausência da guia de diligência, não 

obstante o teor da petição de fls. 102.

Assim, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência ou comprovar mediante a juntada da guia, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, concluso para extinção, 

considerando o AR de fls. 103.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 751913 Nr: 3701-43.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARL ERICH JOHANNES SCHWABE

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

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a juntada da certidão de óbito de fls. 112vº, cite-se o 

herdeiro/inventariante do de cujus, Sr. Ecko Elso Ewald Helmut Schwabe, 

via carta precatória com prazo de 120 dias, a ser cumprida no endereço: 

Rua 9, Lote 8, Quadra 24, Bairro Centro, na cidade de Santa Cruz do 

Xingú-MT, para que este ingresse na ação no prazo de 15 dias, 

comprovando a qualidade de inventariante e, caso não seja, que o indique.

 Não havendo inventário, deverá o Sr. Oficial de Justiça, por meio da 

pessoa supramencionada informar-se quanto aos nomes e dados 

pessoais dos demais herdeiros, se houver.

Para tanto, intimo o requerente para recolher as custas de distribuição da 

missiva, bem como o valor relativo as diligências, comprovando nos autos 

mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via 

malote digital com fulcro no princípio da celeridade processual, sob pena 

de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 830174 Nr: 35898-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853

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

- OAB:6.735/MT, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de liquidação/cumprimento 

de sentença.

Com a juntada do laudo de fls. 258/261 as partes manifestaram 

concordância quanto ao referido laudo, como se vê às fls. 263 e 264/265.

 Posto isso e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado às fls. 258/261 e, intimo o Banco, por meio de seus patronos, 

via DJE, para que efetue ao pagamento, devidamente atualizado na data 

do pagamento (fls. 261), no prazo de 15 dias, sob pena de multa do art. 

523 CPC/2015.

Outrossim, com o decurso do prazo, intime-se o autor para que requeiram 

o que de direito (via DJE), no prazo de 15dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 781288 Nr: 34875-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. PEREIRA SERVIÇOS GRÁFICOS E 

COMÉRCIO - ME, MOISES PONTES DE MERGULHÃO

 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:

 (...) Em razão da inexistência de bens passíveis de serem penhorados, o 

presente feito foi suspenso nos termos do art. 921 do CPC às fls. 80.Em 

seguida, em virtude do pleito de fls. 92/94, foi realizada nova pesquisa via 
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BacenJud às fls. 96/98, ocasião em que se encontrou o montante de 

R$3.171,89.Foram realizadas duas tentativas de localização do 

executado, contudo, o A.R foi devolvido com o motivo de mudança (fls. 

105 e 106).O Banco requereu novo pedido de bloqueio às fls. 108/109, 

sem, contudo, manifestar-se sobre a devolução do A.R.Posto isso, em 

consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência de 

saldo quando da realização da ordem de fls. 97/98 e, dinate do valor 

atualizado da dívida, qual seja, R$118.773,64, ao ver deste Juízo 

Especializado, a realização de nova pesquisa é medida inócua, razão pela 

qual INDEFIRO o referido pleito.Sobre o assunto, vejamos:TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM 

ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇAO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE MODIFICAÇAO 

NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.1. Caso em que se discute a 

obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem de bloqueio de 

valores em depósito do executado, requerida pelo exequente, com relação 

à instituições financeiras que não tenham respondido o comando anterior, 

sem que haja motivação do exequente.2. Sobre o tema, este Tribunal 

Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das 

diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud 

depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o 

juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Precedentes: 

REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; 

REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010.Com efeito, 

intimo o credor para que se manifeste e requeira o que de direito no prazo 

de 15 dias, sob pena de DESBLOQUEIO dos valores de fls. 97vº.Com o 

decurso do prazo, venham-me os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 47044 Nr: 10576-15.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Magalhães dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:16.988 MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 74/85, em face de a 

sentença que julgou extinto com resolução do mérito este feito (fls. 

71/72v), 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.: 854644 Nr: 57174-07.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SZABLEWSKI, MAIRA TAISA MACIEL 

SZABLEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA SILVA SPERANCETTA 

- OAB:OAB/PR 22.234, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 239/244, devidamente 

contrarrazoado as fls. 246/267, em face de a sentença que julgou 

procedente este feito (fls. 233/236), 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.: 715562 Nr: 9589-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

Em primeiro lugar, ante a certificação do trânsito em julgado às fls. 245 

quanto à sentença de fls. 144/148, em atenção ao requerimento de fls. 

251/253, intimo o requerente André Castrillo, via DJE, para no prazo de 15 

dias, efetuar ao pagamento do valor descrito na petição de fls. 252 (que 

deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de 

aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, venham-me os autos conclusos para a 

realização de bloqueio on-line – fls. 251vº, parte final.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 805836 Nr: 12306-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FRANCISCO R DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - 

OAB:15549-O/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 107/110v, 

devidamente contrarrazoado as fls. 113/118v, em face de a sentença que 

julgou parcialmente procedente este feito (fls. 103/105v), 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.: 851868 Nr: 54780-27.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABOQUE TRANSPORTES LTDA, MÔNICA 

PEREIRA MACEDO FALCÃO FERREIRA, MARCELO FALCÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 11.242, RAFAEL MORAIS DALTRO - OAB:12134/MT

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 151/153v, 

devidamente contrarrazoado as fls. 155/161v, em face de a sentença que 

julgou procedente este feito (fls. 145/147), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens 

e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 407213 Nr: 39375-72.2009.811.0041

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE 
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ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:12330, Aparecido Martins Patussi - OAB:9198/MS, CRISTIANE 

BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 148, ante as diversas diligências já perpetradas 

para localização do requerido no endereço da exordial, o qual inclusive, foi 

confirmado pelo sistema Infojud.

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Tudo cumprido, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1281144 Nr: 2165-84.2018.811.0041

 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 HENRIQUE DIAS ANDRADE, JOÃO MARIO DIAS DE 

ANDRADE, MARIANE LEBRE DIAS, PEDRO HENRIQUE DIAS DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 Intimação da parte Embargante para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acera da Impugnação aos Embaros de fls. 42/44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 467584 Nr: 34316-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO A VARGAS NUNES - 

OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para manifestar-se acerca das fls. 128/130, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752877 Nr: 4754-59.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS S/A LTDA, 

MARCOS ROGÉRIO CARDIM, JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

 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: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil em 

face de a sentença de fls.240/244, que julgou extinta a ação, aduzindo 

que há contradição, posto que não ocorreu, a prescrição, visto a não 

localização de bens do devedor, não havendo negligência do Banco, além 

da falta de intimação pessoal do Embargante.

Marcos Rogério Cardim às fls.258 protestou pela rejeição dos Embargos 

pelo seu cunho protelatório e a tentativa de rediscussão.

Apesar da Douta Defensoria Pública não ter sido intimado para 

contrarrazoar os Embargos de Declaração tenho que não assiste razão 

aos reclamos do Embargante, não havendo prejuízo na apreciação deste.

É o relatório necessário.

Primeiramente, desnecessária a intimação da parte pessoalmente, para 

tratar da questão de direito aventada pelo Embargado em preliminar, 

devidamente impugnada pelo causídico do Banco.

Em segundo lugar evidente a tentativa de discussão da matéria superada 

em sentença, não se falando em contradição, pois, como disposto na 

sentença atacada, o débito tinha data final em 30/12/2011 e a ação 

ajuizada em 24/02/2012, sem a citação dos devedores, portanto, sem 

suspensão do prazo prescricional e, apesar das diversas intimações 

pessoais para assim proceder, quando estas foram efetivadas, já patente 

a prescrição intercorrente.

Desta feita, REJEITO os declaratórios ante a evidente intenção de 

rediscutir a matéria exaurida na sentença.

Transitada em julgado e em nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 95639 Nr: 6797-57.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIO MIOTTO, ROSA MARIA Z. MIOTTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Vistos etc.

Ante os requerimentos de fls.1706 e 1707, quanto a desistência do prazo 

recursal e expedição dos alvarás, procedo-os de acordo com o contido às 

fls.1702v.

Desta feita, não restando pendências, arquivem-se com as anotações 

devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1173667 Nr: 41605-58.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DE CARNE BABY BIFE LTDA - ME, CAROLINA 

APODACA

 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:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 Intimação da parte autora, para no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca da Inpugnação dos Embargos de fls.16/30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 806557 Nr: 13039-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, 

CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para manifestar-se acerca da fls. 221, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 75173 Nr: 1840-13.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA FILHO

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

OAB:3541/O, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 
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SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Francarlos Benedito Antônio Souza , OAB/MT 23421, para, no prazo de 03 

(três) dias, proceder a devolução dos autos código 75173, numeração 

única 1840-13.1998.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o motivo de reter os autos tendo em vista que realizou carga 

rápida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 148588 Nr: 3478-71.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA GESSO, 

FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Francisval Akerley da 

Costa e outra, sob o argumento que a sentença de fls.188/189v é omissa 

quanto ao reconhecimento da litigância de má-fé do Banco.

O Banco em suas contrarrazões de fls.198/200, aduz que a questão será 

modificada em recurso próprio e no caso de mantido o decisum, também 

foi vítima, por ato de terceiro.

É o relatório necessário.

Da simples leitura da sentença, mais precisamente às fls.189, tem-se que 

a litigância de má-fé foi afastada, portanto, sem base jurídica os 

declaratórios.

Desta feita, inexistindo omissão, DESTE NÃO CONHEÇO.

Transitada em julgado e nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1043649 Nr: 43297-29.2015.811.0041

 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): JUAREZ PEREIRA LEITE JUNIOR

 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: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932 MT

 Diante do exposto REJEITO os Embargos de Declaração, tendo em vista a 

tentativa de rediscutir a matéria e superar a preclusão quanto ao que lhe 

cabia controverter.Transitado em julgado e em nada requerendo as partes, 

arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71405 Nr: 2102-31.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A & C ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA, IRIS 

EUSTÁQUIO DE CAMARGO, JOSÉ PERES PARRA, CARLOS HUMBERTO 

ALVES

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

OAB:3541/O, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, é evidente o abandono da ação pelo exequente quanto 

ao seu andamento, haja vista que foi intimado pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito (fls. 269) e não o fez. Levando-se em conta que 

“a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de 

requerimento do réu (Súmula 240 STJ – RSTJ 144/75)” intimo os 

executados, uma vez que eles possuem advogado cadastrado nos autos, 

para que se manifeste acerca da extinção do feito, no prazo de 05 dias.

Ademais, é sabido que “a extinção do processo, sem julgamento do mérito, 

poderá ser decretada de ofício, na hipótese do item II do 267 – RT 482/271 

(atual 485), mas há a necessidade da providência prevista no §1º”, o que 

já ocorreu nestes autos, haja vista o teor do A.R de fls. 269.

Por derradeiro, decorrido o prazo sem a manifestação do executado, 

retornem-me os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 933808 Nr: 51383-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME, VANDERLEI BATISTA DA SILVA, FRANCISCO IRISMAR 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para manifestar-se acerca das fls. 169/172, no 

parazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 257699 Nr: 20387-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para manifestar-se acerca das fls. 201/205, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000259-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOHAMAD KHALIL HALLAK (EXECUTADO)

HOTEL ALMANARA LTDA - EPP (EXECUTADO)

MOHAMAD HUSSEIN HALLAK (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. 

As partes entabularam acordo – ID nº 14634594 - Pág. 1/3, pugnando, 

ainda, pela SUSPENSÃO do feito até a quitação integral da avença que 

será informada pelo exequente. Posto isso e por tudo que dos autos 

consta, HOMOLOGO o acordo pendente de juntada e, SUSPENDO o feito 

nos termos do art. 922 do CPC/2015 até o mês 06/2019. Com o decurso do 

prazo, retornem-me os autos conclusos para extinção nos termos do 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 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: 1023590-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZOITA RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

DS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 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: 

1023590-24.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A EXECUTADO: DS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

DEUZOITA RIBEIRO DA SILVA As guias relativas às custas iniciais destes 

autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. 

Vistos etc... Indefiro o pleito de dilação de prazo de Id: 9778792, pois o 

exequente já teve tempo suficiente para acostar aos autos o comprovante 

de diligência. Em regular impulso oficial, procedo a busca de endereços 

das executadas por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito 

(extratos em anexo). Assim, expeçam-se mandados de citação e demais 

atos, a serem cumpridos nos endereços: Rua Esmeralda, Nº 674, Apto 

1601, Bairro Bosque da Saúde, bem como na Rua das Palmeiras, Nº 674, 

Bairro Baú, ambos 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 das devedoras 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 das executadas 

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, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação, salientando que em caso de pleito 

protelatório, que não tenha o condão de atender o acima contido será 

aplicada a multa do artigo 77 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de outubro de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012287-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA (EMBARGANTE)

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (EMBARGANTE)

VANDERLEI JOSE CIONI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

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 (em razão da discordância do Banco quanto ao bem 

ofertado pelos embargantes), 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. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de outubro de 

2018 Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1015224-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO TRAJANO LOPES (EMBARGANTE)

FORTALEZA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

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. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de outubro de 

2018 Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021718-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEY SOLAGE BARANHUK (EMBARGANTE)

Y. TIMOTHEO BARANHUK - ME (EMBARGANTE)

LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ANTUNES PAGOT OAB - MT6282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

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. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de outubro de 

2018 Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031278-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSIS BRASIL DE ANDRADE VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 3 1 2 7 8 - 6 6 . 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: ASSIS BRASIL 

DE ANDRADE VIEIRA Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - 

Paulo Vistos... Primeiramente faço constar que no extrato retirado do site 

do DETRAN (ID 15440052) juntado pelo próprio autor consta como sendo o 

proprietário do veiculo Bruno Duarte Pereira Lins, contudo da análise dos 

autos verifica-se que este é o antigo proprietário, conforme documento de 

transferência contido no ID 15440049, portanto, regular. No mais, 

compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial de ID 

15440048 restou prejudicada, haja vista que a mesma foi devolvida ao 

remetente sem informação do motivo, portanto não comprovada a 

constituição em mora da parte adversa. Nesse sentido a jurisprudência do 

TJMG: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECRETO LEI 911/69 - MORA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. Na alienação 

fiduciária em garantia, a mora é ex re e, não obstante decorrer do simples 

vencimento do prazo para pagamento (Artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei 

911/69, de 01.10.1969) necessita ser comprovada, sendo tal requisito 

condição para ajuizamento da ação de busca e apreensão. Não tendo o 

autor logrado êxito em comprovar a mora do devedor-fiduciante, impõe-se 

a extinção da ação de busca e apreensão, por ausência de condição 

específica da ação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.021517-0/001, 

Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 10/05/0018, publicação da súmula em 11/05/2018) Desta 

feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos documento que comprove a devida constituição em mora do 

requerido, sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de outubro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000176-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE SOUZA RODRIGUES (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 0 1 7 6 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DANIEL DE 

SOUZA RODRIGUES Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - 

Paulo Vistos... Ante a manifestação nos IDs 12540282 e 12540302, com 

juntada da planilha atualizado do débito até o dia 21/03/2018 em R$ 

2.888,89 e ante a falta de melhor esclarecimento da pretensão patrimonial, 

tenho, portanto, esse como o valor para quitação do contrato, que também 

passa a ser o valor da causa, NÃO PODENDO O AUTOR declarar 

desconhecimento de que para casos dessa natureza, procura a credor o 

bem e/ou as parcelas vencidas e vincendas. Assim verifique o Sr. Gestor 

se há custas complementares e em havendo, intime-se para recolher em 

15 dias. APÓS O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES RETRO, 

proceda-se como abaixo segue: Tenho que o contrato acostado preenche 

os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos 

moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar 

basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão 

vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo HYUNDAI HR 25 

TCI HD, placa: OBA-1339 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 11537399 e 

11537394. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 
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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, 22 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035204-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SOARES 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: 

1035204-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

FLAVIO SOARES FERREIRA Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que 

as custas e taxas foram devidamente recolhidas. Vistos. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

HILUX SW4, placa: NUD-2782 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

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, 22 de 

outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019983-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT0007463A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, 

etc. Ante a homologação do acordo entabulado nos autos da execução, é 

evidente que esta ação perdeu seu objeto. As partes renunciaram ao 

prazo recursal. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a renúncia ao prazo recursal e, via de consequência, JULGO 

E DECLARO EXTINTA esta Ação de Embargos à Execução, com base no 

artigo 485, inciso IV, do CPC/2015. Eventuais custas remanescentes, a 

cargo dos Embargantes. Após, arquivem-se os autos com as formalidades 

de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017402-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017402-15.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

WANDERLEY ANTONIO DA SILVA Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. - Paulo Vistos... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC/2015, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o 

autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito constante no ID 16042766, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Indefiro o 

pedido de desbloqueio judicial do veiculo no sistema RENAJUD, bem como 

expedição de ofício ao SERASA com o intuito de excluir o nome do 

requerido dos registros do órgão, já que inexistem determinações judiciais 

nesse sentido. Ante a renúncia ao prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de outubro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002298-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA DE BRITO MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002298-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELZA DE BRITO MACIEL 

Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... 

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de ELZA DE BRITO MACIEL, ambos 

qualificados nos autos. O processo havia sido distribuído ao juízo da 5ª 

Vara Cível desta comarca, o qual declinou da competência e determinou a 

redistribuição do feito a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário 

de Cuiabá/MT. Da análise exordial no ID 12499368 (05/04/2018) 

verificou-se a ausência da comprovação da constituição em mora da 

requerida, bem como do recolhimento das guias referentes as custas 

iniciais e diligência do Sr. Meirinho, por esses motivos o autor foi intimado 

do prazo de 15 dias para emendar a inicial sanando tais pendências. No ID 

12878024 e anexos (24/04/2018) o autor junta as guias e seus 

respectivos comprovantes de recolhimento. Em nova análise no ID 

13937211 (09/07/2018) o autor é intimado novamente para, no prazo de 15 

dias, comprovar a constituição em mora da parte adversa, haja vista que 

havia se mantido inerte em sua ultima petição de emenda. Em sua ultima 

manifestação (ID 15282300 – 12/09/2018) o requerente requer dilação de 

prazo de 30 dias para cumprimento do comando judicial. No ID 16069765 

(22/10/2018) é certificado o decurso do prazo de 15 dias concedido no 

despacho de ID 13937211. Desta feita, considerando que o autor teve 

duas oportunidades para regularizar a constituição em mora da parte 

contrária, no entanto, não o fez, e ainda deixou transcorrer o prazo a ele 

deferido, tratando-se de pressuposto de continuiade válida do feito, não 

sendo o requerimento protelatório ID.1528230, passível de afastar a 

extinção que é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

MORA DESCARACTERIZADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

ADMISSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL EM MANIFESTO 

CONFRONTO COM A JURISPRUDÊRNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGUIMENTO NEGADO - DECISÃO DO RELATOR 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A descaracterização da mora 

desautoriza a prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de 

pressuposto processual indispensável, insculpido no artigo 3º do Decreto 

Lei nº 911/69. (AgR 119938/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 

13/10/2014) APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO 

PROVIDENCIADA NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO 

CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação 

extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas 

devolvida pelo motivo "ausente" não é suficiente para comprovar a mora, 

cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente 

(Súmula n. 72/STJ). (Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, 

Publicado no DJE 26/05/2017) (TJ-MT - APL: 00209488620148110002 

45724/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de 

Julgamento: 24/05/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 26/05/2017) Pelo exposto, e por tudo mais, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta ação de busca e apreensão, em razão da 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, embasado no art. 485, IV do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 23 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010049-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PORTO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010049-50.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: LEANDRO PORTO DE FIGUEIREDO Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por ITAU UNIBANCO S/A em face de 

LEANDRO PORTO DE FIGUEIREDO, ambos qualificados nos autos, 

relatando que as partes firmaram contrato com cláusula de alienação 

fiduciária nº 61945502-5 do veículo VOLKSWAGEN GOL, placa: NJN-0576 

descrito na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou o requerente 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 da requerida em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à 

causa o valor de R$ 34.610,76, contudo este foi reduzido para R$ 

19.689,93, na decisão de ID 13038977. A liminar foi deferida na mesma 

decisão, e a apreensão do bem ocorreu em 07 de setembro de 2018, 

conforme se infere do auto de busca e apreensão de ID 15384435. Na 

mesma data ocorreu também a citação do requerido, conforme certidão de 

ID 15384436. No entanto, em que pese devidamente citada, o requerido 

deixou de se manifestar, conforme se infere da certidão de decurso de 

prazo de ID 15887322. É o breve relato. Decido. Considerando que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito do autor 

encontra ressonância na documentação que acompanha a inicial. Deste 

modo, de rigor a procedência do feito. Há de se considerar o resultado 

fático da sentença em análise, quanto à manutenção do contrato. 

Inicialmente, não é extra petita a sentença que julga procedente o pleito de 

busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as partes. O 

art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário. § 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 
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quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual decorre do inadimplemento 

do devedor em relação às prestações assumidas. É cediço que a 

consolidação da propriedade plena do credor sobre o bem alienado causa 

o rompimento do vínculo contratual existente entre partes, e que o saldo 

da alienação do bem deverá ser destinado ao abatimento do montante 

devido, salientando que subsistindo o débito ou existindo crédito em favor 

do devedor, esse poderá ser cobrado ou restituído em cumprimento de 

sentença. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como corolário lógico, a rescisão contratual, tendo 

em vista a consolidação da posse e da propriedade em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 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 em purgação da mora – 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 nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor CORRIGIDO da causa 

devidamente atualizado. Transitada em julgado, em nada requerendo, 

arquivem-se, com as anotações e baixas devidas. No mais, proceda o Sr. 

Gestor a comunicação devida quanto a diligência complementar 

ID.15661781. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036459-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD CARLOS PINHEIRO NETO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036324-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. BARBOSA RESTAURANTE E MARMITARIA - ME (RÉU)

MARIO BARBOSA (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: 1036326-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA PILAR SETUBAL JACOB GONZALEZ 63222418187 (RÉU)

ANDREA PILAR SETUBAL JACOB GONZALEZ (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: 1036450-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO YAMAMOTO (RÉU)

YAMAMOTO & CIA LTDA - ME (RÉU)

HELENA TERUKO YAMAMOTO (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: 1013749-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PEREIRA SANTANA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 
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do mandado necessário, no prazo de 05 dias

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031333-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JESUS SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001011-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JUNIOR ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem,no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036257-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNQUEIRA CREPALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI OAB - MT20991-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (RÉU)

 

Vistos, etc.Mantenho determinação dos autos, cumpra-se como 

consignado.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002052-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EMBARGANTE)

RAFAEL SANTIAGO E SILVA (EMBARGANTE)

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Intimem-se as partes para especificarem a finalidade da 

perícia, pois o Perito não irá pronunciar quanto a matéria de direito, se são 

ou não cabíveis os encargos contratados, mas sim, este Juízo.Após, 

conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002584-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (RÉU)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (RÉU)

VALDIR RUELIS (RÉU)

OBED RUELIS (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030773-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES HENRIQUE GOMES FERRAZ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Considerando que já ocorreu citação válida intime-se o 

requerido por mandado para manifestar sobre acordo.Após, decorrido o 

prazo de resposta, com ou sem manifestação, conclusos.Cumpra-se. 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032746-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES RODOVIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

IMPACTO MATO GROSSO (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 analisados pedidos repetidos 

já analisados. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.10.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036620-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se vinculação do depósito realizado pelo requerido. 

Após, intime-se o autor para manifestar sobre o referido e se tem por 

satisfeito com a obrigação, como em relação ao cálculo ali apresentado e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008289-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTITUINTE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA EIRELI - EPP 

(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, 24.10.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021188-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE MORAES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Intimem-se as partes como constante do v. Acórdão. Após, 

conclusos.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017160-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. DE LIMA - ME (EXECUTADO)

ROSICLEIDE ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre certidão e 

providenciar a citação da parte executada no prazo legal. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005622-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSONN FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O processo de conhecimento somente é remetido ao arquivo 

após encerrada a prestação jurisidicional, que não ocorreu no caso em 

tela. Assim, intime-se o autor para manifestar no prazo legal, como já 

posto nos autos, sob pena de extinção do feito. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.10.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015415-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

H P DA SILVA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. REPITA-SE: A pesquisa pretendida já foi realizada nos autos. 

Assim, deverá o autor dar prosseguimento ao feito no prazo legal e após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 124.10.18

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028623-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(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, 24.10.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003576-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ E N TREVISAN - ME (EXECUTADO)

LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, verifica-se que não assiste razão a 

parte executada quanto ao questionamento sobre a competência deste 

Juízo na distribuição da execução, considerando que trata de matéria 

preclusa, qual deveria ter sido suscitada em momento próprio e através de 

recurso adequado. Ademais, os executados foram citador nesta Capital 

onde os próprios declinaram seus endereços. Assim, nenhuma 

irregularidade a ser sanada. Foi expedida carta precatória para penhora e 

demais atos executórios, portanto, as matérias suscitadas pelos 

executados, não são de ordem pública a ser dirimida nos autos, Ademais, 

deverá suscitar sobre "suposta" ausência de citação de cônjuge e demais 

atos executórios, junto ao juízo deprecado. Não cabe neste Juízo, 

solucionar matérias delegadas ao Juízo Deptecado. Portanto, inexiste 

razão para obstar a hasta pública ali designada. Portanto, cumpra-se 

solicitação do Juízo Deprecado e após, aguarde-se o cumprimento da 

carta precatória expedida. Cumpra-se. Cuiabá, 24.10.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036768-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUCIULA GONCALVES NONATO (EXECUTADO)

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.10.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036627-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARCOS LAZZARINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Apense-se o presente ao 

feito noticiado na inicial, certificando-se. Proceda-se a inclusão do nome 

do advogado da parte requerida na autuação e etiqueta do processo, 

conforme feito principal. Após, cumpra-se determinação abaixo: Recebo 

os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir razão 

plausível para tal benefício, se no prazo, certifique-se. Intime-se o 

Embargado para responder no prazo de Lei. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

24.10.18

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032951-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUANA MATOS ALVES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036622-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 

(AUTOR(A))

EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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: Apense-se o presente ao feito noticiado na inicial, certificando-se. 

Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte requerida na 

autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal. Após, 

cumpra-se determinação abaixo: Recebo os embargos à Execução, sem 

efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício, se no 

prazo, certifique-se. Intime-se o Embargado para responder no prazo de 

Lei. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003062-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENEFRIDA VAREIO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017946-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO GREYCE DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013446-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANNE CRISTINE NICCA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029020-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E MARMORARIA,TERRAPLENAGEM E LOCACAO 

CARLOSCARLOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

AILTON CARLOS JUNQUEIRA LOPES (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024455-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMALY RODRIGUES PORTELA FRAGA WANDERLEY (EXECUTADO)

WANDERLEY SHOW BAR LTDA - ME (EXECUTADO)

ADRIANE MAIA WANDERLEY (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018580-28.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010052-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI OAB - MT14793/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO COELHO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002855-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRENE RODRIGUES VIANA (EXECUTADO)

FABIO SOUSA VIANA (EXECUTADO)

FABIO SOUSA VIANA 36995290100 (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009823-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE LIMA GOMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

GENILTO ADENALDO NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021352-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LICIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000913-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR KEHDI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032751-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032266-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA MARIA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031506-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY APARECIDO MONTEIRO (EXECUTADO)

APARECIDO DONISETE MONTEIRO (EXECUTADO)

PONTO DA CARNE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT0013094A-B (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030336-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDETE GONCALINA DA SILVA (EXECUTADO)
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Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019054-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA (RÉU)

MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

NILDO FERNANDES SILVEIRA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001412-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINO DE FARIAS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021929-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SOARES CAMPOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016205-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS ANTONIO KLAUK (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010860-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEREZ SCEDRZYK (RÉU)

DEODATO GOMES MONTEIRO NETO (RÉU)

DGM ARQUITETURA URBANISMO E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre aos 

embargos monitórios acostados aos autos, e especificar as provas que 

pretende produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a 

Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030547-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO PIRES DE MIRANDA (RÉU)

ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007607-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI (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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1030080-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SANT ANA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1158006 Nr: 35076-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CRISTOVÃO TRANSPORTES LTDA - ME, 

PAULO HENRIQUE BARDAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADSON ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:29222

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 853717 Nr: 56357-40.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACY MARIA REINERS

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

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 

I

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELESIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 
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OAB:221.386 OAB/SP, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o Laudo 

Pericial de fls. 148/157, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 787596 Nr: 41500-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, LEANDRO ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 NOTA AOS EXECUTADOS: Intimação dos executados na pessoa de seu 

Advogado Dr. Julierme Romero, OAB/MT n. 6.240, acerca da penhora no 

valor de R$ 21.248,96 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e 

noventa e seis centavos) sobre o Plano de Previdência BGBL – Banco 

Bradesco Vida e Previdência em nome do executado Leandro Alves Moro, 

para manifestação no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 919929 Nr: 43387-71.2014.811.0041

 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): MIGUEL ROSA PARREIRA

 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:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 200/204, 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.: 852471 Nr: 55273-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E 

MAR LTDA, SANDRA REGINA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho, acostada às fls. 208/209, 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.: 892834 Nr: 25113-59.2014.811.0041

 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): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 903972 Nr: 32842-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE INÊS BROD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 856551 Nr: 58846-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAELSON JURANDIR BRIANTE, ENIR COELHO 

BRIANTI

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

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT- 6.005A

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre a 

retificação dos Cálculos do Contador de fls. 867/871, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 879921 Nr: 16711-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLCLES CARVALHO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a Parte Autora intimada a tomar 

conhecimento de certidão de fl. 171 e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1169312 Nr: 39840-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAKANO NAKANO LTDA - ME, WASHINGTON 

DA SILVA NAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1129764 Nr: 22911-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL TERRAPLAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 
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OAB:11.449/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT, PEDRO 

VINICIUS DOS REIS - OAB:17.942

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1124237 Nr: 20558-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44.056/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 895851 Nr: 26981-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D P DE OLIVEIRA ME, NILDA MARIA BORGES 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 226326 Nr: 33534-53.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE, CLARISSA 

LOPES VIERA VIDAURRE, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACONIAS GOMES PEREIRA, MARIA 

SELINGARDI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750/MT, FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1.585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISLEY GOMES 

PEREIRA - OAB:8865

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1126199 Nr: 21401-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEILA MARIA DE SIQUEIRA, EVANIL 

PETRONILHA SOLANO, MARILCE CÍCERO DE SÁ DAVANTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora proceder a 

complementação de diligência do Oficial de Justiça, fazendo o depósito no 

valor R$ 350,00 (tresentos e cinquenta reais),conforme certidão acostada 

aos autos no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 903972 Nr: 32842-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE INÊS BROD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação Penhora - ME103

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Marileide Inês Brod, Cpf: 00280002181, Rg: 

7.895.710-7 SSP PR Filiação: Otilio Aloisio Brod e Silvia Maria Brod

Descrição dos Bens Penhorados:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012978-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO L. PEREIRA BISNETO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 

advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada 

manifestar, conforme já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Não há como o requerido manifestar nos 

autos, pois ainda não faz parte da relação processual. Vejam que 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. 

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031329-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELLE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24.10.18

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003505-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE DO NASCIMENTO MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da penhora realizada, tenho por satisfeita a obrigação 

aqui executada, nada mais havendo a reclamar. Expeça-se alvará em 

favor do credor e após, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

24.10.18

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002393-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA VALERIA KANSO BRANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Eliana Valeria Kanso Brandini, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com a presente Ação de Obrigação e Fazer, Redefinição 

de Descontos de Margem Consignável com Reparação de Danos Morais e 

Pedido de Tutela Antecipada, contra Banco do Brasil S.A., Banco BMG 

S.A, Banco Pan S/A, Banco Daycoval e Banco Bom Sucesso. Inicialmente 

requereu os benefícios da justiça gratuita. Alegou que é funcionária 

pública lotada à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, e que, 

teve necessidade de renegociação de alguns empréstimos, porém os 

empréstimos realizados ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) 

estipulados por lei. Asseverou que recebe uma média salarial de R$ 

13.000,00 (treze mil reais), oriundos do Munícipio e Estado, sendo que os 

descontos de empréstimos são de uma ordem média de R$ 8.000, 00 (oito 

mil reais), ultrapassando mais da metade dos ganhos. Sustentou sobre a 

necessidade da intervenção dos órgãos pagadores e da necessidade de 

redução dos descontos ao limite de 30% dos ganhos. Requereu a 

concessão da tutela antecipada, com objetivo de determinar, que as 

partes requeridas repactuem os valores das prestações dos contratos 

celebrados, limitando os descontos ao percentual de até 30% (trinta por 

cento) da renda bruta percebida pela requerente. Pugnou pela 

condenação das partes requeridas em danos morais no pagamento da 

importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e a concessão da inversão 

do ônus da prova. Juntou documentos nos ids. Num. 4712472 - Pág. 1/ 

Num. 4712500 - Pág. 10. Conforme decisão de id. Num. 4728046 - Pág. 1 a 

justiça gratuita não foi concedida, razão pela qual, a parte requerente no 

id. Num. 5009215 - Pág. 1 requereu pela juntada das custas e taxas do 

processo (id. Num. 5009220 - Pág. 1/ Num. 5009224 - Pág. 1). A tutela de 

urgência foi indeferida, nos termos da decisão de id. Num. 5042135 - Pág. 

1. A parte requerente requereu nos ids. Num. 5050825 - Pág. 1/Pág.2 a 

reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência, tendo sido 

mantida nos termos da decisão de id. Num. 5056858 - Pág. 1. O Banco 

Daycoval S/A apresentou documentos nos ids. Num. 6750342 - Pág. 1/ 

Num. 6750488 - Pág. 2 e apresentou contestação no id. Num. 6750891 - 

Pág. 1/Pág.21. Preliminarmente, sustentou sobre a ilegitimidade de parte em 

razão de que o Banco Daycoval não é responsável pelos novos contratos 

de outros bancos que, tendo sido inseridos em folha de pagamento, 

ultrapassaram a margem consignável de 30%, bem como, não é 

responsável pela gestão da margem em folha de pagamento, sendo que tal 

responsabilidade é única e exclusiva da fonte pagadora da parte 

requerente. Asseverou que a limitação de 30% é aplicável apenas aos 

empréstimos consignados e que existia margem consignável à época da 

contratação. Destacou que todos os procedimentos de cobrança estavam 

de acordo com a praxe comercial, sendo impossível caracterizá-los como 

atos ilícitos ensejadores de danos de ordem moral como pretendido pela 

parte requerente, sendo culpa exclusiva da parte requerente. Sustentou 

sobre o não cabimento da antecipação de tutela, bem como da concessão 

da inversão do ônus da prova. Pugnou pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Juntou documentos nos ids. Num. 6750927 - Pág. 

1/Num. 6836987 - Pág. 1. A parte requerida Banco Pan apresentou 

contestação no id. Num. 6836997 - Pág. 1/Pág.12, fazendo uma síntese da 

inicial. Asseverou sobre o pacta sunt servanda e o caráter adesivo dos 

contratos financeiros e legalidade da avença, inexistindo vício de 

consentimento. Elucidou sobre a prevalência do contrato das obrigações 

pactuadas e inexistência de abuso ou ilícito praticado. Fez um breve 

esclarecimento sobre o contrato firmado entre as partes. Destacou que 

agiu no exercício regular de direito. Requereu a improcedência do pedido 

de indenização por danos morais e materiais ante a ausência de ato ilícito 

e inexistência de provas nos autos que demonstrem o dano moral e 

material sofrido pela parte requerente. Pugnou pela impossibilidade de 

concessão da inversão do ônus da prova. Juntou documentos nos ids. 

Num. 6836998 - Pág. 1/ Num. 6869683 - Pág. 1. A parte requerida Banco 

do Brasil apresentou contestação no id. Num. 6869696 - Pág. 1/Pág.35. 

Fez uma síntese dos fatos. Impugnou o pedido de justiça gratuita. 

Requereu a extinção do feito por falta de interesse de agir da parte 

requerente, pois não praticou qualquer ato ilícito, tendo em vista a 

existência de outras restrições ao crédito, não constando apenas a 

anotação que ora se discute nos autos. Elucidou sobre o estrito 

cumprimento do dever legal e que não há qualquer dano a reparar, pois 

inexistente ato ilícito praticado pelo requerido. Destacou sobre a ausência 

de limitação legal ao desconto em 30% sobre os proventos da requerente 

em débito em conta. Elucidou sobre o princípio da força obrigatória dos 

contratos (pacta sunt servanda). Enfatizou sobre a ausência dos 

elementos caracterizadores do dano moral, bem como ausência do ato 

ilícito e de nexo de causalidade. Argumentou que na remota hipótese de 

condenação por danos morais, o valor deve ser fixado na medida da 

extensão do dano. Rebateu o pedido de inversão do ônus da prova e 

pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Juntou 

documentos nos ids. Num. 6869702 - Pág. 1/ Num. 6869714 - Pág. 3. A 

parte requerida Banco Daycoval requereu no id. Num. 11451984 - Pág. 1 a 

extinção da ação por abandono de causa por parte da requerente, porém 

foi decidido no id. Num. 11465352 - Pág. 1 que a parte autora não ficou 

inerte no processo. A parte requerida Banco Olé Bonsucesso Consignado 

S/A apresentou contestação no id. Num. 13885228 - Pág. 1/Pág.6. 

Preliminarmente, alegou a inépcia da inicial em razão da carência do direito 

de ação, bem como, a sua ilegitimidade passiva, pois sustentou ser 

incompetente para figurar no polo passivo da demanda, e quem deveria 

constar no polo passivo é o órgão consignante da parte requerente, que é 

responsável pela autorização da consignação, fiscalização de limite de 

margem. Asseverou que, quando da formalização dos contratos em 

exame, havia margem nos vencimentos da parte requerente, que nada tem 

de ilícito, razão pela qual não há que se falar em irregularidade na 

contratação, pois no momento em que o requerente realizou a contratação 

do empréstimo consignado e do cartão de crédito consignado, a sua 
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margem estava livre. Destacou sobre a impossibilidade da concessão da 

inversão do ônus da prova. Sustentou sobre o princípio jurídico do “pacta 

sunt servanda” e requereu a condenação da parte requerente em 

litigância de má-fé. Pugnou pelo acolhimento das preliminares e a 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Juntou documentos nos ids. 

Num. 13885231 - Pág. 1/ Num. 13885343 - Pág. 8. A parte requerida Banco 

Daycoval manifestou no id. Num. 14147146 - Pág. 1 onde requereu 

expedição de ofício para o órgão pagador esclarecer sobre os 

percentuais e valores de margem consignável aplicáveis e disponíveis no 

ato da contratação. Conforme certificado no id. Num. 14644230 - Pág. 1 a 

parte requerida Banco BMG não apresentou defesa a presente e a parte 

requerente não apresentou réplica às contestações. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente de Ação de Obrigação e Fazer, Redefinição de 

Descontos de Margem Consignável com Reparação de Danos Morais e 

Pedido de Tutela Antecipada, contra Banco do Brasil S.A., Banco BMG 

S.A, Banco Pan S/A, Banco Daycoval e Banco Bom Sucesso. Inicialmente 

requereu os benefícios da justiça gratuita. Em síntese asseverou que 

recebe uma média salarial de R$ 13. 000, 00 (treze mil reais), oriundos do 

munícipio e estado, e os descontos de empréstimos são de uma ordem 

média de R$ 8.000, 00 (oito mil reais), ultrapassando mais da metade dos 

ganhos, razão pela qual se faz necessária a intervenção dos órgãos 

pagadores e da necessidade de redução dos descontos ao limite de 30% 

dos ganhos. Requereu que seja concedida a tutela antecipada, com 

objetivo de determinar, que as partes requeridas repactuem os valores 

das prestações dos contratos celebrados, limitando os descontos ao 

percentual de até 30% (trinta por cento) da renda bruta percebida. Pugnou 

pela condenação das partes requeridas em danos morais no pagamento 

da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e a concessão da 

inversão do ônus da prova. O Banco Daycoval S/A, preliminarmente, 

sustentou sobre a ilegitimidade de parte em razão de que não é 

responsável pelos novos contratos de outros bancos que ultrapassaram a 

margem consignável de 30%, bem como, não é responsável pela gestão 

da margem em folha de pagamento, sendo que tal responsabilidade é 

única e exclusiva da fonte pagadora da parte requerente. Pugnou pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. A parte requerida Banco 

Pan sustentou a legalidade da avença, inexistindo vício de consentimento 

devendo prevalecer o pactuado entre as partes. Requereu a 

improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais 

ante a ausência de ato ilícito e inexistência de provas nos autos que 

demonstrem o dano moral e material sofrido pela parte requerente. Pugnou 

pela impossibilidade de concessão da inversão do ônus da prova. A parte 

requerida Banco do Brasil impugnou o pedido de justiça gratuita e 

requereu a extinção do feito por falta de interesse de agir da parte 

requerente, pois não praticou qualquer ato ilícito, tendo em vista a 

existência de outras restrições ao crédito, não constando apenas a 

anotação que ora se discute nos autos. Elucidou sobre o estrito 

cumprimento do dever legal e que não há qualquer dano a reparar, pois 

inexistente ato ilícito praticado pelo requerido. Destacou sobre a ausência 

de limitação legal ao desconto em 30% sobre os proventos da requerente 

em débito em conta. Rebateu o pedido de inversão do ônus da prova e 

pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. A parte 

requerida Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, preliminarmente, 

alegou a inépcia da inicial em razão da carência do direito de ação, bem 

como, a sua ilegitimidade passiva, pois sustentou ser incompetente para 

figurar no polo passivo da demanda, e quem deveria constar no polo 

passivo é o órgão consignante da parte requerente, que é responsável 

pela autorização da consignação, fiscalização de limite de margem. 

Asseverou que, quando da formalização dos contratos em exame, havia 

margem nos vencimentos da parte requerente, que nada tem de ilícito, 

razão pela qual não há que se falar em irregularidade na contratação. 

Destacou sobre a impossibilidade da concessão da inversão do ônus da 

prova e requereu a condenação da parte requerente em litigância de 

má-fé. Pugnou pelo acolhimento das preliminares e a improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Compulsando os autos, 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. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do 

ônus da prova, posto que a tese inicial se comprova por documentos e 

estes já estão nos autos. Mais, as teses das partes requerida são 

provadas por documentos e lhes cabiam acostar aquilo que pretendiam 

provar ou desconstituir, portanto, o feito está pleno para julgamento. 

Diante da ausência de resposta do Requerido Banco BMG S/A, decreto 

sua revelia sem aplicar seus efeitos, nos termos do artigo 345 – II do CPC. 

Inicialmente, passo a análise da preliminar arguida tanto pelo Banco 

Daycoval e Banco Olé Bonsucesso S/A, sobre a ilegitimidade passiva de 

parte. O Banco Daycoval sustentou a sua ilegitimidade de parte em razão 

de que não é responsável pelos novos contratos de outros bancos que 

ultrapassaram a margem consignável de 30%, bem como, não é 

responsável pela gestão da margem em folha de pagamento, sendo que tal 

responsabilidade é única e exclusiva da fonte pagadora da parte 

requerente. O Banco Olé Bonsucesso S/A, por sua vez, aduz que, na 

demanda quem deveria constar no polo passivo é o órgão consignante da 

parte requerente, que é responsável pela autorização da consignação. 

Contudo, entendo ser incabível o acolhimento da referida preliminar 

sustentado pelas referidas Instituições Bancárias. Os contratos de 

empréstimos consignados, objetos da presente lide, foram firmados entre 

a parte requerente e os referidos Bancos acima em destaque, 

estabelecendo-se assim, a relação jurídica entre as referidas partes, 

devendo as referidas Instituições Bancárias figurarem no polo passivo do 

feito, tendo em vista que os descontos efetivados no holerite na parte 

requerente referem-se as contratações de empréstimos efetivados 

diretamente com as requeridas. Portanto, não há que se falar em 

ilegitimidade passiva como pretendido pelas requeridas, razão pela qual 

rejeito a preliminar arguida pelo Banco Daycoval e Banco Olé Bonsucesso 

S/A. Quanto a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Banco 

do Brasil S/A, em decorrência de que não praticou qualquer ato ilícito, 

tendo em vista a existência de outras restrições ao crédito, não constando 

apenas a anotação que ora se discute nos autos. Tal não merece guarida. 

Primeiramente, a parte requerente não sustenta em sua inicial qualquer 

discussão acerca de existência de restrição de crédito em seu nome, esta 

questiona o limite de 30% de desconto em folha de pagamento que não foi 

respeitado pelas Instituições Bancárias. Sabemos que o interesse 

processual ou interesse de agir, em suma, exige a conjugação do binômio 

necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre 

indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito. 

(Curso de direito Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e do Processo de Conhecimento, Humberto Theodoro 

Júnior, Ed. Forense, 50ª edição, páginas 62/64). Na espécie, se a parte 

requerente sustenta que ultrapassou a limitação de 30% da margem 

consignável de sua folha de pagamento, patente o seu interesse de agir 

(processual). Assim, a parte requerente demonstrou a necessidade de um 

pronunciamento judicial positivo ou negativo. Trata-se de pedido totalmente 

possível de se buscar por meio do Poder Judiciário, não havendo que se 

falar em falta de interesse de agir da maneira como sustentado pela parte 

requerida. Portanto, rejeito a referida preliminar. Quanto ao Pedido de 

revogação da assistência de justiça gratuita, requerida pelo Banco do 

Brasil S/A, não merece guarida, pois conforme se depreende nos autos 

(id. Num. 5009220 - Pág. 1/Num. 5009224 - Pág. 1) a parte requerente 

recolheu as custas e taxas judiciais do processo. Portanto, não merece 

prosperar tal pretensão. Pela análise da inicial percebe-se que a parte 

requerente pretende com a presente ação a adequação dos contratos que 

estão sendo descontados em sua folha de pagamento com a limitação do 

máximo legal de 30% da remuneração, em relação aos empréstimos 

contraídos com as partes requeridas: Brasil S.A., Banco BMG S.A, Banco 

Pan S/A, Banco Daycoval e Banco Bom Sucesso, como indenização 

moral. Certo é que a limitação de descontos, somente é cabível em 

empréstimos e cartões consignados, não tendo aplicabilidade em 

descontos em conta corrente, pois neste caso, cabe a parte zelar pela 

sua situação financeira. Pelos holerites acostados nos autos, não paira 

dúvidas de que houve violação da margem consignável da parte autora, 

ultrapassando o percentual de 30%, respeitando os descontos 

obrigatórios. De outra banda, os requeridos em momento algum 

comprovaram anuência do Órgão Empregador, com relação a margem 

consignável, fazendo empréstimos, sem respeitar o limite legal. Portanto, 

imperiosa a limitação nos empréstimos descontados em folha de 

pagamento, não incluindo aqueles realizados em conta corrente. Quanto 

ao pedido de condenação da parte requerida por danos morais, não 

merece guarida o referido pedido, tendo em vista que não houve a 

comprovação de qualquer dano causado a parte requerente, assim, pelas 

razões e provas trazidas na inicial, não houve a comprovação de que o 

requerido praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil. O 
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princípio da reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da 

pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, nenhum dos 

pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a 

reparação civil. Portanto, não estão patente os requisitos legais da ação 

voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação 

civil. 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 dúvidas sobre 

a sua incidência, nesta espécie de contrato. Resta da mesma forma 

prejudicado pedido de aplicação de litigância de má-fé, diante da ausência 

de qualquer ato a justificar a cominação legal. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de 

Mérito, a presente Ação de Obrigação e Fazer, Redefinição de Descontos 

de Margem Consignável com Reparação de Danos Morais e Pedido de 

Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para determinar a 

limitação de 30%(trinta por cento) dos descontos de empréstimos em folha 

de pagamento. Oficie-se ao Órgão Empregador, para proceder a limitação. 

Custas e despesas processuais “ pro-rata” e cada parta arcará com os 

honorários de seu advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e não havendo manifestação, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24.10.2018.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017660-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA SANTA RITA S\A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE BITAR GRISOLIA OAB - PA017822 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Fazenda Santa Rita S/A, devidamente qualificada nos autos 

ingressou com o presente pedido de Tutela Antecipada em Caráter 

Antecendente contra Banco da Amazonia S/A. Sustentou que a parte 

requerida notificou a requerente sobre o leilão especial de títulos 

integrantes da carteira de ações desta, com data para a realização no dia 

21/06/2018 através do certame de número 183, tudo conforme 

comunicado GESOP/COFUN 2018/149, porém, a correspondência 

encaminhada pela Requerida à Requerente (código JT 698 496 662 BR) foi 

entregue apenas no dia 19/06/2018. Asseverou que o prazo é exíguo para 

que pudesse se cadastrar nas corretoras e levantar os recursos 

necessários para a participação no referido leilão, o que violou o Princípio 

da Razoabilidade conforme previsto no artigo 5º, LIV da CF e artigo 8º do 

NCPC. Destacou que consta da Relação das Empresas que participarão do 

Leilão em questão (183º LEILÃO DO FINAM) que a Requerente (item 17 da 

respectiva lista) não é fiscalizada pela CVM – Comissão de Valores 

Mobiliários, porém está sendo exigida da requerente taxa de fiscalização, 

conforme certidão expedida pela Justiça Federal – Seção Judiciária de 

Mato Grosso, bem como da cópia da Ação de Execução Fiscal proposta 

pela CVM em desfavor da Requerente. Pugnou pela concessão da tutela 

de urgência a fim de que seja suspensa a inclusão dos títulos integrantes 

da carteira de ações da requerente no Leilão 183, bem como, os eventuais 

atos de alienação caso aquelas tenham sido negociadas, e que, seja 

determinado à parte requerida que se abstenha de incluir os títulos 

integrantes da carteira de ações da requerente nos próximos Leilões. 

Juntou documentos nos ids. Num. 13779891 - Pág. 1/ Num. 13780559 - 

Pág. 5 e id. Num. 13781032 - Pág. 1/Pág.14. As custas do processo foram 

recolhidas no id. Num. 13784840 - Pág. 1/ Num. 13784872 - Pág. 1 e 

certificado no id. Num. 16125354 a sua vinculação ao presente processo. 

A tutela antecipada foi indeferida nos termos da decisão de id. Num. 

13787173 - Pág. 1, contudo, foi concedida a parte requerente a emenda 

da petição inicial, postulando pela obrigação de abster-se na inclusão dos 

títulos, como narrado na inicial (id. Num. 13950467 - Pág. 1/Pág.2) e 

deferido a emenda nos termos da decisão de id. Num. 13964582 - Pág. 1, 

contudo, sem a concessão da tutela pretendida. A parte requerente 

informou no id. Num. 14158869 - Pág. 1/ Num. 14158960 - Pág. 8 a 

interposição de Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que 

indeferiu a tutela. A parte requerida manifestou no id. Num. 14726966 - 

Pág. 1 pela juntada de documentos nos ids. Num. 14726991 - Pág. 1/Pág.7 

e apresentou contestação no id. Num. 14727151 - Pág. 1/Pág.19. 

Inicialmente, sustentou sobre a tempestividade da defesa. Fez uma síntese 

dos fatos aduzidos na inicial. Asseverou sobre a violação ao devido 

processo legal e do descumprimento ao procedimento previsto no artigo 

303 do NCPC, devendo o feito ser extinto. Elucidou que acatar o pedido de 

emenda à inicial, oportunizado à parte requerente nos termos específicos 

do §6º do artigo 303, do NCPC, como um aditamento trata-se, de decisão 

contrária à lei, não merecendo prosperar, pois o curso processual é 

inadequado e que a parte requerente não cumpriu o que lhe fora 

determinado, qual seja, que apresentasse elementos passíveis ao 

deferimento da tutela. Sustentou sobre a ilegitimidade passiva para figurar 

no feito, tendo em vista que a Instituição Financeira é operadora do FINAM, 

sendo responsável pela custódia dos títulos e por encaminhar à bolsa os 

pertinentes à leilão, não cabendo mais ao mesmo a legitimidade de 

responder por títulos já negociados em bolsa, mas sim à própria bolsa de 

valores. Asseverou que não se escusa de seu dever legal como 

operadora do Fundo, mas sim, apenas está cumprindo os regramentos 

pertinentes, no caso, quanto à devida realização de leilão especial de 

títulos integrantes da carteira de ações do FINAM através da Bolsa de 

Valores. Aduziu que a parte requerente, beneficiária do FINAM em 

questão recebeu ante as regras do Fundo, o seu Certificado de 

Empreendimento Implantado – CEI em 10.04.2008, através da Portaria nº 03 

do Ministério da Integração Nacional, publicada no Diário Oficial da União 

em 02.05.2008, e, conforme previsto §2º do artigo 5º da Lei nº 8.167, de 

16.01.1991, com nova redação dada pelo artigo 4º da Medida Provisória nº 

2.199, de 24.08.2001, e que, deveria ser convertida em ações as suas 

debêntures conversíveis no prazo de um ano a contar da data de emissão 

do Certificado de Empreendimento Implantado (CEI). Elucidou que, no caso 

das debêntures inconversíveis, a empresa teria a possibilidade de efetuar 

o resgate mediante operação de conversão desses papéis em debêntures 

conversíveis e depois em ações, tendo esta opção o prazo de 180 dias 

contados da data do CEI para a beneficiária solicitar tal benesse. 

Asseverou que em 02.05.2009 o Banco da Amazônia S.A. realizou a 

conversão das debêntures conversíveis e inconversíveis da Empresa em 

ações, após receber toda a documentação pertinente ao processo de 

conversão da beneficiária, gerando, assim, uma quantidade de 389.328 

ações Preferenciais Nominativas Classe C – PNC da empresa sob a 

titularidade do FINAM. Esclareceu que, no curso de um ano realiza 04 

(quatro) leilões, na proporção de 01 a cada trimestre. Normalmente Leilões 

Especiais no final do mês de dezembro e início do mês de janeiro é feito 

todo o trâmite de encaminhamento do calendário dos Leilões e aprovação 

do mesmo por parte da BOVESPA, e que, após a confirmação da 

BOVESPA, divulga o referido calendário no sítio eletrônico do Banco da 

Amazônia S.A. Elucidou que as 389.328 ações PNC da Empresa 

requerente seriam ofertadas no Leilão nº 180, de 21.09.2017, porém, a 

mesma, em 19.09.2017 encaminhou via e-mail carta solicitando a retirada 

das ações do Leilão nº 180 com a justificativa do tempo hábil para 

chancelar os seus certificados de investimentos (moeda utilizada para 

negociação nos Leilões) através das corretoras de títulos, além de adquirir 

novos certificados para recomprar as 389.328 ações PNC, bem como, 

tendo também como outra justificativa, os processos administrativos 

perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Asseverou que, em 

resposta, através da carta GESOP/COFUN nº 357/2017, 20.09.2017 

acatou a solicitação da requerente condicionando que a mesma viesse a 

apresentar uma proposta formal para adquirir as 389.328 ações PNC 

através de Oferta Pública de Ações (OPA), caso contrário, as ações 

seriam ofertadas no Leilão nº 181, esclarecendo ainda, que os processos 

administrativos pendentes na CVM não eram impeditivos para que o Banco 

relacionasse as ações nos Leilões Especiais do Fundo. Contudo, a parte 

requerente não internalizou nenhum pedido de OPA, e o Banco, ora 

requerido relacionou novamente as 389.328 ações PNC no Leilão nº 181 e, 

novamente a requerente internalizou pedido de retirada das ações do 

Leilão com as mesmas justificativas anteriores, o que foi negado, pois a 

requerente não cumpriu o que havia sido solicitado na carta 

GESOP/COFUN nº 357/2017, de 20.09.2017. A parte requerente, por sua 

vez, internalizou novo pedido, onde se comprometeu em enviar no 1º 

semestre de 2018 a documentação necessária para análise da OPA, com 

início de pagamento para aquisição das ações no 2º semestre de 2018, 
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finalizando em 2019, porém, não informou o valor que pretendia ofertar 

para recomprar as 389.328 ações PNC. Elucidou que, em resposta ao 

novo pedido, através da Carta GESOP/COFUN nº 624/2017, de 

12.12.2017, foi acatado novamente o pedido da parte requerente, sendo 

informando a mesma que deveria formalizar no primeiro trimestre de 2018 

o novo pedido de aquisição das ações contendo valor da proposta e novo 

parcelamento dentro do exercício de 2018. Asseverou que, conforme 

artigo 28 da Instrução CVM Nº 265, de 18.07.1997, o parcelamento não 

poderá se estender além do período de 12 (doze) meses. Sustentou que, 

se a parte requerente não cumprisse com o acordado, as 389.328 ações 

PNC seriam ofertadas no primeiro Leilão Especial de 2018. Destacou que a 

parte requerente não cumpriu com as orientações descritas nas cartas, 

razão pela qual relacionou as 389.328 ações PNC no primeiro Leilão de 

2018, Leilão nº 182 (22.03.2018), porém, não houve negociação das 

ações no referido leilão, razão pela qual, as 389.328 ações PNC foram 

levadas no Leilão nº 183, de 21.06.2018, sendo que, neste leilão foram 

negociadas apenas 1.340 ações, sobrando ainda na carteira do Fundo um 

total de 387.988 ações PNC. Afirmou que a parte requerente estava apta a 

participar do referido Leilão e que foi devidamente informada da sua 

participação no Leilão nº 183 através da Carta GESOP/COFUN nº 149, de 

13.06.2018, a qual foi encaminhada no dia 15.06.2018 para os e-mails dos 

representantes legais da Empresa. Esclareceu que, atualmente, a parte 

requerente não é fiscalizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliário, e 

que, no passado era fiscalizada e tinha registro na referida autarquia, 

sendo o mesmo cancelado em 14.02.2012, e que, a ação movida pela CVM 

é justamente com relação à taxa de fiscalização da época em que a 

Empresa tinha registro naquela Autarquia, justificando, desta forma, haver 

ação de execução fiscal em curso. Destacou que a parte requerente se 

baseia em artigo do normativo IN 265/1997 da CVM que não se aplica ao 

caso em tela e requereu a litigância de má-fé da requerente. Pugnou pelo 

acolhimento das preliminares e improcedência dos pedidos contidos na 

inicial. Juntou documentos nos ids. Num. 14727287 - Pág. 1/ Num. 

14727348 - Pág. 1 e manifestou no id. Num. 14863911 - Pág. 1 pelo 

julgamento antecipado da lide. A parte requerente apresentou réplica à 

contestação (id. Num. 15116276 - Pág. 1/Pág.2). Pugnou pela procedência 

dos pedidos contidos na inicial. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de 

pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecendente contra Banco da 

Amazonia S/A. Pretende a parte requerente com presente ação que seja 

suspensa a inclusão dos títulos integrantes da carteira de ações da 

requerente no Leilão 183, bem como os eventuais atos de alienação caso 

aquelas tenham sido negociadas, e que, seja determinado à parte 

requerida que se abstenha de incluir os títulos integrantes da carteira de 

ações da requerente nos próximos Leilões. Sustentou que a parte 

requerida notificou a requerente sobre o leilão especial de títulos 

integrantes da carteira de ações desta, com data para a realização no dia 

21/06/2018 através do certame de número 183, tudo conforme 

comunicado GESOP/COFUN 2018/149, porém, a correspondência 

encaminhada pela Requerida à Requerente (código JT 698 496 662 BR) foi 

entregue apenas no dia 19/06/2018, sendo o prazo exíguo para que 

pudesse se cadastrar nas corretoras e levantar os recursos necessários 

para a participação no referido leilão. A parte requerida asseverou sobre 

a violação ao devido processo legal e do descumprimento ao 

procedimento previsto no artigo 303 do NCPC, devendo o feito ser extinto. 

Afirma que acatar o pedido de emenda à inicial, oportunizado à parte 

requerente nos termos específicos do §6º do artigo 303, do NCPC, como 

um aditamento trata-se, de decisão contrária à lei, não merecendo 

prosperar, pois o curso processual é inadequado e que a parte 

requerente não cumpriu o que lhe fora determinado, qual seja, que 

apresentasse elementos passíveis ao deferimento da tutela. Sustentou 

sobre a ilegitimidade passiva para figurar no feito, cabendo a bolsa de 

valores figurar no processo. Asseverou que não se escusa de seu dever 

legal como operadora do Fundo, mas sim, apenas está cumprindo os 

regramentos pertinentes, no caso, quanto à devida realização de leilão 

especial de títulos integrantes da carteira de ações do FINAM através da 

Bolsa de Valores. Esclareceu que, atualmente, a parte requerente não é 

fiscalizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliário, e que, no passado 

era fiscalizada e tinha registro na referida autarquia, sendo o mesmo 

cancelado em 14.02.2012, e que, a ação movida pela CVM é justamente 

com relação à taxa de fiscalização da época em que a Empresa tinha 

registro naquela Autarquia, justificando, desta forma, haver ação de 

execução fiscal em curso. Destacou que a parte requerente se baseia em 

artigo do normativo IN 265/1997 da CVM que não se aplica ao caso em tela 

e requereu a litigância de má-fé da requerente. Pugnou pelo acolhimento 

das preliminares e improcedência dos pedidos contidos na inicial. Pois 

bem. A medida pretendida pela parte requerente, com a presente ação era 

para suspender a inclusão dos títulos integrantes da carteira de ações da 

requerente no Leilão 183, como os eventuais atos de alienação caso 

aquelas tenham sido negociadas, e que, seja determinado à parte 

requerida que se abstenha de incluir os títulos integrantes da carteira de 

ações da requerente nos próximos Leilões. Quanto a preliminar de 

ilegitimidade passiva do feito arguida pela parte requerida, não merece 

prosperar, isto porque, pretende a parte requerente que a referida 

Instituição Bancária não inclua os títulos integrantes da carteira de ações 

de sua titularidade no Leilão 183, e, sendo a referida parte operadora do 

Fundo, inclusive, é a referida que encaminha os títulos para o leilão, 

portanto, é totalmente legítima para figura no polo passivo do feito, razão 

pela qual não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva. No tocante ao 

não preenchimento dos requisitos do art. 303 do NCPC, por parte da 

requerente, isto, ficou demonstrado nos autos, tanto que a liminar não foi 

concedida, nos termos da decisão de id. 13787173 e id. 13964582, não 

prosperando a tese da parte requerida. Oportuno destacar que, o § 6º do 

Art. 303 do CPC prevê expressamente que não havendo elementos para a 

concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional deverá determinar a 

emenda da petição inicial. Nota-se nos autos, em sede de defesa da 

requerida, que esta esboça irresignação neste ponto, contudo, tal não 

merece guarida. Destaco que, este Juízo agiu nos termos da legislação 

processual, inclusive, possibilitando a continuidade do processo quanto à 

tutela pretendida, em consonância com o princípio da primazia do mérito, 

que busca assegurar às partes o direito à resolução do mérito da 

demanda (Art. 4º do CPC). Não havendo que se falar em violação ao 

devido processo legal, muito menos, que a possibilidade de aditamento à 

inicial seja tratada de decisão contrária à lei, visto que, este juízo cumpriu 

a legislação processual como acima informado. Em análise detida do feito, 

entendo que, não merece guarida a pretensão autoral, isto porque, muito 

embora tenha a parte requerente sustentando que tomou conhecimento da 

realização do leilão anunciado na inicial apenas no dia 19/06/2018, data 

esta próxima do leilão (21/06/2018), a mesma fora devidamente notificada. 

Não há que se falar que não houve conhecimento da realização do leilão 

anunciado na inicial. Por outro lado, em que pese à parte requerente 

sustentar que o prazo foi curto para que pudesse se cadastrar nas 

corretoras e levantar os recursos necessários para a participação no 

referido leilão, a mesma sequer comprovou a tentativa da realização de tal 

ato, para demonstrar que não tenha conseguido os recursos necessários 

para a participação do leilão. Ademais, sequer rebateu as informações 

trazidas em sede de defesa pela requerida, onde esta esclarece que, no 

curso de um ano realiza 04 (quatro) leilões, na proporção de 01 a cada 

trimestre e que, normalmente Leilões Especiais no final do mês de 

dezembro e início do mês de janeiro é feito todo o trâmite de 

encaminhamento do calendário dos Leilões e aprovação do mesmo por 

parte da BOVESPA, e que, após a confirmação da BOVESPA, divulga o 

referido calendário no sítio eletrônico do Banco da Amazônia S.A. Ou seja, 

antes mesmo de ocorrer à notificação dos detentores de títulos em 

investimentos, existe divulgação em site eletrônico do Banco do calendário 

da realização dos leilões. Fato este sequer impugnado pela requerente. 

Também, a parte requerente não manifestou sobre as justificativas da 

requerida no tocante aos pedidos efetivados pela própria requerente de 

que, em várias oportunidades solicitava a retirada das ações dos leilões. 

Ainda, muito embora tenha a parte requerente sustentado que não é 

fiscalizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, e que está sendo 

exigida da referida taxa de fiscalização, tese esta trazida, com o intuito de 

ver suspensa a inclusão dos títulos integrantes da sua carteira de ações, 

tal não merece prosperar, tendo em vista que, conforme anunciado nos 

autos, a requerente não é fiscalizada pela CVM – Comissão de Valores 

Mobiliário, em virtude de pendência financeira existente com a referida 

entidade, o que justifica a existência de ação executiva movida pela 

referida em face da requerente, fato este que a requerente sequer 

contesta nos autos. Desta feita, entendo que não merece guarida a 

pretensão da parte requerente. Quanto ao pedido de condenação em 

litigância de má fé arguido pela parte requerida, entendo que é preciso que 

estejam previstos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, qual seja, 

que a conduta do "acusado" se submeta a uma das hipóteses do art.80 do 

Código de Processo Civil de 2015. No caso em comento, não vislumbro a 

presença de elementos probantes de astúcia ou malícia por parte da 
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requerente, esta veio em juízo, tão somente exercer seu direito de 

postulação por algo que entende ser devido. Diante do exposto, 

considerando o que mais dos autos consta, Julgo Por Resolução de Mérito 

a Ação de Obrigação de Abster c.c. Tutela Antecipada em Caráter 

Antecendente e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o 

artigo 487-I do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida nas 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10%(dez por cento) da causa, devidamente atualizados a partir do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24/10/2018.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10712-50.2017.811.0041 – COD. 1217485

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: SUZUCO SENGA HATA

PARTE RÉQUERIDA: BANCO DA AMAZONIA S/A e DOMINGOS HATA

INTIMANDO: Suzuco Senga Hata, Cpf: 00558861830, Rg: 5466377 SSP SP 

Filiação: Yonekiti Senga e Iti Senga

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para se manifestar sobre certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça acostada aos autos, e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de extinção advertindo que não são considerados 

pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Diante da certidão de fl.262, intime-se o 

autor por edital como determinado à fl.257 e após, conclusos, com 

urgência. 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 publicado 

na forma da Lei.

Eu, digitei.. Cuiabá - MT, 23 de outubro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020782-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO VILAS BOAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1020782-12.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: CARLOS AUGUSTO VILAS BOAS Vistos. 

Pendente de vinculação o recolhimento de custas e taxa judiciais. Por esta 

razão, no prazo de cinco (05) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente 

o devido recolhimento/regularização das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de lhe ser penhorado os bens ofertados em garantia de alienação 

fiduciária (Documento ID. 7751897, pág. 3/4), consoante arts. 829 e 830 e 

ss, do NCPC. Se o executado não pagar o quantum debeatur ou não 

depositar o saldo devedor, efetuar-se-á penhora dos bens oferecidos em 

alienação fiduciária e indicados na inicial, quais sejam: 01 (um) caminhão 

novo, modelo cargo 2842 EP 37, fabricado por Ford Motor Company Brasil 

LTDA, Chassis 9BFZTBAA8DBL53409, ano de fabricação/ano modelo 

2013/2014 e 01 (um) semi reboque, modelo carga aberta 3 eixos, 

fabricado por Librelato S.A Implementos Rodoviários, Chassi 

97TOAN693EC002292, ano de fabricação/ano modelo 2014/2014, sendo 

nomeado depositário o exequente ou quem este indicar. Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 5 de julho de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027827-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ANDRADE PADILHA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PROCEDO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR DILIGÊNCIA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028025-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER NUNES DA SILVA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028025-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELIEZER NUNES DA SILVA GOMES 

Vistos. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o valor da causa 

para R$ 15.332,55 (quinze mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e 

cinco centavos), conforme planilha de cálculo ID. 14967241, isto, pois, em 

ações de busca e apreensão o valor da causa deve corresponder ao 

saldo devedor em aberto, incluindo as prestações vencidas e não pagas e 

as vincendas, ou seja, o valor indicado para purgação da mora pelo 

Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA O CORRETO VALOR ATRIBUÍDO A 

CAUSA, devendo o Autor proceder com o recolhimento das custas 

complementares em quinze (15) dias, nos termos do art. 290, do 

CPC/2015, sob pena de cancelamento da distribuição da ação. No mais, 

tratando-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 
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o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. Ressalte-se que a expedição do mandado está 

condicionada ao recolhimento e vinculação das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, bem como a 

comprovação do pagamento da diligencia do oficial de justiça, em igual 

prazo, a contar da intimação desta decisão. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 27 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001023-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453689 Nr: 25403-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN APARECIDA DE MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO - OAB:14.258-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELLEN APARECIDA DE MELO, Cpf: 

50390805149, Rg: 795.416, Filiação: Oscalino de Melo e Lila Claudia da 

Conceição Melo, data de nascimento: 28/05/1970, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), técnica de nutrição, Telefone 3625-5609. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 5 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,I, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

requerer o que entender 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, MARCELO PARADA 

MACHADO FILHO, digitei.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1007904 Nr: 26779-61.2015.811.0041

 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: WANDER LUIZ VARGAS OTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A, HPG TERCERIZADA 

CORRESPONDENTE BANCARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 Autos nº 26779-61.2015.811.0041 – ID: 1007904AÇÃO REVISIONAL 

Autor: WANDER LUIZ VARGAS OTERORequerido: BANCO DAYCOVAL 

S/ARequer ido:  HPG TERCERIZADA CORRESPONDENTE 

BANCARIADECISÃOVistos.O Autor postula pela desconsideração da 

personalidade jurídica, a fim de incluir na presente ação os sócios da 

empresa Hpg Tercerizada Correspondente Bancaria (fls. 142-145). É a 

síntese dos autos.DECIDO. (...) .”Desta feita, a medida é excepcional, 

somente poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica, para alcançar o 

patrimônio dos sócios, desde que um dos requisitos mencionados - desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial - estejam devidamente 

comprovados, mediante interpretação restrita, ou ao menos não ampliativa, 

tudo em obediência à norma expressa e ao devido processo legal.In casu 

após detida análise dos autos percebe-se que não houve comprovação 

dos requisitos essenciais à concessão da medida excepcional vindicada, 

a meu ver sequer existiu tentativa de demonstração de desvio de 

finalidade ou confusão patrimonial da empresa requerida Hpg Tercerizada 

Correspondente Bancaria.Em razão disso INDEFIRO o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica. A Secretaria certifique o 

prazo da impugnação, voltando conclusos para julgamento, se for o caso. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 829297 Nr: 35115-25.2013.811.0041

 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): JOSÉ EURIPEDES LEÃO, ELIETE DA GRAÇA 

FERREIRA LEÃO, DIOGO FERREIRA MELO LEÃO, MONICA NARDEZ DE 

AQUINO LEÃO, BRUNO FERREIRA MELO LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Secretaria regularize a juntada do comprovante de publicação de edital 

de fls. 180 e 181, já que basta colacionar nos autos a pagina da 

publicação.

 Em atenção ao principio do contraditório, intimem-se os Executados para, 

no prazo de cinco (5) dias, manifestar acerca da alegada Fraude a 

Execução (fls. 185-193).

 Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e voltem conclusos para 

deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 135949 Nr: 20790-94.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR BARRETO BALTAR JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGASSIS FARONI DE QUEIROZ - 

OAB:351-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006
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 Autos nº 20790-94.2003.811.0041 – ID: 135949 Cumprimento de 

Sentença DECISÃO Vistos.(...).Diante disso, sem maiores delongas 

HOMOLOGO o demonstrativo de cálculos de fls. 749-776. Entrementes, 

considerando a manifesta disposição da parte Exequente na tentativa de 

acordo, designo audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 

2018, às 16horas, na sala de audiência desta Vara. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA- Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23764 Nr: 93-91.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 

SERRAS LTDA, Jumar Onofre Ferreira, ZILDA RODRIGUES FERREIRA, 

JAIME ONOFRE FERREIRA

 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: Claudia Tavares Vilela - 

OAB:5481, JULIANO ROSS - OAB:5498

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição 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 .

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1024901 Nr: 34255-53.2015.811.0041

 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): LENI MENDES DA SILVA ME, JULIANA 

PARECIDA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de Intimação

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Juliana Parecida Machado, 

Cpf: 01907067167, Rg: 16169948 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

solteiro(a), estudante, Endereço: Rua Vitoria Regia Nº24, Bairro: Jardim 

das Palmeiras, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Leni Mendes da Silva Me, CNPJ: 26536375000164, 

brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Avenida 

Fernando Correa da Costa Nº 5799, Bairro: Parque Ohara, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:Intimação das Requeridas

Resumo da inicial:Intimo as partes Requeridas para constituírem novo 

patrono, no prazo de 5 dias.

Decisão/Despacho:Vistos.

Conclusão desnecessária.

Com o retorno das correspondências de intimação das Requeridas para 

constituírem novo patrono (fls. 108/109), promova-se sua intimação via 

Edital, exclusivamente via DJE.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811608 Nr: 18095-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05 DIAS

Nome do intimando:Requerente: Banco Honda s/a, CNPJ: 

03634220000165, brasileiro(a), , Endereço: Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 157 Edf.mestre Ignacio, Bairro: Bau, Cidade: Cuiaba-MT

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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 727991 Nr: 23895-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO PENSARINI DE MORAES

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

DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.Cuida-se ação obrigação de fazer em fase de Cumprimento de 

Sentença onde as Partes divergiram com relação à quantia exequenda. Em 

virtude disso, os autos foram encaminhados a Contadoria do Juízo, com a 

vinda da planilha de cálculos oportunizou-se as partes para manifestação. 

(...). Destaco, apenas, que o valor do deposito realizado pelo Banco 

R$12.119,67 (fl. 205) foi abatido do valor da condenação dos danos 

morais, como se verifica da fl. 244v., logo, não se sustenta a alegação do 

Banco (fl. 251). Feitas estas considerações HOMOLOGO os novos 

cálculos apresentados pela contadoria do juízo (fls. 244-247), de 

consequência, determino o levantamento em favor da parte credora do 

valor depositado em juízo (fl. 205), com transferência para conta bancária 

que o exequente indicar.Sem prejuízo, fica o Banco Devedor intimado 

para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do débito 

remanescente na quantia R$106.354,64 (fl. 142v), sob pena de penhora 

de valor.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 374052 Nr: 10763-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

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 a parte devedora NASSER FARES para pagar o valor 

R$192.547,44, indicado pelo Credor (fls. 175-178), 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 180 de 549



honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 403599 Nr: 35511-41.2009.811.0041

 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: BENEDITA HELENA DE MIRANDA

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

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

OAB:8.920-B /MT

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

OAB:8.920-B/MT

 Vistos.

Desarquivados os autos procedam-se as retificações pertinentes, eis que 

o presente feito trata-se, agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de (cinco) dias, 

apresentar demonstrativo de debito em fase de cumprimento de sentença, 

atendendo ao que determina o art. 513, do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1076080 Nr: 58028-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN, DIEGGO BRUNO 

PIO DA SILVA, JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, DARIO JOSÉ 

GOLLIN, IRENE TERESA GOLLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12.815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Autos nº 58028-30.2015.811.0041 – ID: 1076080(...)No tocante aos 

executados MARISA CAMARGO PUPIN e DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, 

que embora citados (fl. 34) não efetuaram o pagamento do débito, defiro 

pedido de penhora de valores em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$866.916,78 

(fl. 121v), em desfavor de Marisa Camargo Pupin e Dieggo Bruno Pio da 

Silva (Segue o demonstrativo da medida de penhora online). Se positivo o 

bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja imediatamente transferida 

para a Conta Única e vinculada ao presente processo executivo, em 

cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP. Havendo 

sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na pessoa do 

Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de preferencia via 

postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da penhora online e 

querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, 

do CPC). Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor 

para dar prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de 

direito a satisfação da obrigação. Por fim, deve o exequente promover a 

citação dos executados DARIO JOSE GOLLIN e IRENE TERESA GOLLIN A. 

Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC). Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1076080 Nr: 58028-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN, DIEGGO BRUNO 

PIO DA SILVA, JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, DARIO JOSÉ 

GOLLIN, IRENE TERESA GOLLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12.815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos.

Diante do ofício n.º 95/2018, expedido pelo juízo da Primeira Vara Cível de 

Campo Verde-MT (fls. 133/136) para suspensão do cumprimento de 

medidas de apreensão de maquinários objetos da demanda, 

mantenham-se conclusos nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC .

Entretanto, verificando-se que tal documento foi nos enviado em 

23/02/2018, extenso lapso temporal, a Secretaria solicite informações ao 

referido Juízo a cerca da manutenção de tal determinação, e após, 

promovam-se os atos subsequentes por impulso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1076080 Nr: 58028-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN, DIEGGO BRUNO 

PIO DA SILVA, JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, DARIO JOSÉ 

GOLLIN, IRENE TERESA GOLLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12.815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Ante ao exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.No mais, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de 

maio de 2017.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036647-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036647-47.2018.8.11.0041. Vistos. Nos termos do art. 290 do CPC, 

INTIMO o autor para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das 

custas e despesas de distribuição da presente ação, com a vinculação 

das respectivas guias nos presentes autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição em caso de decurso do prazo sem as devidas providências. 

No mesmo prazo, o autor deverá ainda vincular as guias de custas e taxa 

judiciária de distribuição, conforme expressamente disposto no art. 2º do 

Provimento 22/2016-CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro 

de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1031707-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIA PINTO DA SILVA OAB - 162.273.011-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 
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(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016216-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003305-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS SOARES LIMA (EXECUTADO)

 

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 

o AR juntado aos autos

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026218-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL BARBOSA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT0008194S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024258-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELIZE ASSUNCAO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024992-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES (REQUERIDO)

 

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 

citação da parte requerida via AR.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011087-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TELES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031278-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA MARRECO BELMIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre as 

Contestações juntadas nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000220-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação e s sobre a petição de acordo da parte requerida juntada nos 

presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019051-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ERIKA DOS SANTOS VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015225-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEIDIONE CARLOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1106968 Nr: 13369-96.2016.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL UBATUBA DE AUTO PECAS, 

PNEUS, EQUIPAMENTOS E DE MATERIAIS PARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 365447 Nr: 3445-08.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA

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

OAB:341167/SP, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 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 do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Citação

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1020779-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUA MENDES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1130374 Nr: 23155-67.2016.811.0041

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JANE DAYSE 

MARIA DE SOUZA ARRUDA, MARIA AUXILIADORA DE LIMA, JOSELINA 

PAULA METRAN, JUSSARA GOMES PEDROSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT, 

FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:OABMT15598

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para, diante da 

flagrante inconstitucionalidade, determinar que o Estado de Mato Grosso 

se abstenha de conceder novas estabilidades a servidores não 

concursados, que tenha como fundamento a decisão proferida pelo 

Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado (Processo nº 

2.136/CPPGE/2009) ou qualquer outra interpretação que não encontre 

respaldo no ordenamento legal e constitucional vigente; declarar a 

nulidade dos Decretos n.os 3.033, 3.078, 3.092 e 3.096, que concederam 

indevidamente a estabilidade no serviço público às requeridas Jane Dayse 

Maria Souza de Arruda, Joselina de Paula Metram Jussara Gomes Pedroso 

e Maria Auxiliadora de Lima, respectivamente e; ainda, declarar nulo todos 

os atos administrativos subsequentes de enquadramentos, progressões e 

incorporações, etc.Condeno as requeridas Jane Dayse Maria Souza de 

Arruda, Joselina de Paula Metram Jussara Gomes Pedroso e Maria 

Auxiliadora de Lima, ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais pro rata, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso, 

uma vez que é isento. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de 

fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério 

Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada em julgado a sentença, 

o Estado de Mato Grosso deverá ser intimado, na pessoa de seu 

representante legal para, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompa o 

pagamento às requeridas Jane Dayse Maria Souza de Arruda, Joselina de 

Paula Metram Jussara Gomes Pedroso e Maria Auxiliadora de Lima, de 

qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos 

Decretos n.os 3.033, 3.078, 3.092 e 3.096, sob pena de incidir, 

pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as 

anotações necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra 

sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao 

representante do Ministério Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033846-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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W. S. F. C. (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. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, por meio do seu Advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça. CUIABÁ, 24 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024277-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENIGNA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

ADELSON BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

JOSELE BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

LEONICE BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

ADMILSON BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

ANADES BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

NADEGE ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1024277-64.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BENIGNA PEREIRA DOS SANTOS 

RÉU: LEONICE BEZERRA DOS SANTOS, ANADES BEZERRA DOS 

SANTOS, JOSELE BEZERRA DOS SANTOS, EDMILSON BEZERRA DOS 

SANTOS, ADELSON BEZERRA DOS SANTOS, ADEMIR BEZERRA DOS 

SANTOS, ADMILSON BEZERRA DOS SANTOS, NADEGE ALVES DOS 

SANTOS Vistos etc. Defiro o pedido constante do id 15702488. Determino 

a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de 

ativos, em nome da falecido. Os autos permanecerão em gabinete até que 

a indicação de existência / inexistência de ativos financeiros, seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004 / 

2007 / CGJ). Em sendo negativa, oficie-se o Banco Bradesco e a Caixa 

Econômica Federal, para que, informem a este juízo, em 05 (cinco) dias, o 

valor existente, em nome do de cujus Manoel Bezerra dos Santos, CPF 

071.664.784-20. Na comunicação, faça constar que todo e qualquer valor 

encontrado, deverá ser transferido para a conta judicial, devidamente 

vinculada aos autos. Intime-se a parte autora, para manifestar-se, em 05 

(cinco) dias, acerca da certidão negativa do oficial de justiça do id 

12270005, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004157-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO(A))

THAYLLA AMARAL SILVA OAB - 042.792.861-32 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1004157-63.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANNA BEATRIZ DO AMARAL 

REPRESENTANTE: THAYLLA AMARAL SILVA RÉU: JEAN CARLOS DE 

SOUZA Vistos etc. Intime-se o requerido, para que junte aos autos cópia 

dos seus documentos pessoais de identificação, em 05 (cinco) dias. 

Colha-se o pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos para 

decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029562-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA CECILIA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO FRANCISCO DA COSTA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1029562-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANITA CECILIA DA SILVA 

COSTA INVENTARIADO: AURELIO FRANCISCO DA COSTA Vistos etc. 

Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98, do CPC. 

Trata-se de Ação de Inventário, interposta por Anita Cecília da Silva Costa, 

devidamente qualificada nos autos, visando à obtenção dos valores 

deixados por Aurélio Francisco da Costa. Observa-se que, a natureza dos 

valores deixados à sucessão prescinde das formalidades de partilha, 

dispensando-se a abertura de inventário ou arrolamento, razão pela qual, 

converto a presente ação em Pedido de Autorização Judicial. Proceda-se 

as necessárias retificações junto ao Sistema PJE. Proceda-se a utilização 

do sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome 

do falecido AURÉLIO FRANCISCO DA COSTA, CPF nº 284.169.531-04, 

filiação Ezoilo Francisco da Costa e Domicilia Ribeiro da Silva. Em sendo 

negativa as buscas, OFICIEM-SE os bancos Santander (Agência 4604), 

Banco do Brasil (agência 2764-2) e a Caixa Econômica Federal (agência 

0790), para que, informem a este juízo, em 05 (cinco) dias, o valor 

existente em nome do de cujus. Na comunicação, faça constar que todo e 

qualquer valor existente, deverá ser transferido para a conta judicial, 

devidamente vinculada aos autos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de setembro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1319253 Nr: 13001-19.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDADJ, LCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE JORGE - 

OAB:1938-A, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940

 Vistos etc.

Assiste razão à parte autora, no que tange à indevida incidência de 

custas processuais ao presente incidente de prestação de constas, em 

observância ao disposto no art. 553, do Código de Processo Civil, razão 

pela qual, REVOGO a decisão de fls. 797.

Intimem-se os herdeiros do espólio de Domingas Assunta de Jorge, por 

meio do seu advogado constituído nos autos de inventário, para que, em 

15 (quinze) dias, se manifestem quanto as contas apresentadas pelo 

inventariante, e havendo impugnação deve-se observar o disposto no art. 

550, §3º, do Código de Processo Civil.

Não havendo herdeiro representado, intime-se pessoalmente, pelo correio.

No caso de haver interesse de incapaz, dê-se vista dos autos ao ilustre 

Ministério Público.

 Cumpra-se

Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 90260 Nr: 10557-72.2002.811.0041

 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: TAFDS, ZCL, JDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSSP

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

OAB:5994/MT, JUSCINEI BORGES DA SILVA - OAB:15125-0 / MT, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT, SÔNIA MARIA DE 

ALENCAR LOPES - OAB:8168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÔNIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168

 Código 90260

Vistos etc.

Certifique-se quanto à intimação de Ana Luiza da Silva e de Jussara do 

Amaral acerca do laudo de fls. 714/718.

Em sendo negativa, intime-se, para manifestação em 05 (cinco) dias, por 

meio de seus advogados nomeados.

 Por outro lado, em sendo positiva, dê-se vista dos autos ao zeloso 

Ministério Público, para pronunciamento, já que o presente inventário, em 

trâmite há dezesseis anos, depende da atuação de inventariante para as 

providências, ainda, iniciais, como a propositura de ação de abertura de 

testamento, sem a qual inviável sua conclusão.

Por fim, intime-se a inventariante na sucessão de Benedito Silvino Peixoto 

(código 2826), para que efetue o depósito da quota-parte que cabe ao 

espólio de Sebastião Silvino Peixoto, em conta judicial, vinculada aos 

presentes autos, caso ainda não realizada, em 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, com absoluta prioridade.

 Expeça-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1160768 Nr: 36239-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDS, MEBDS, ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA - 

OAB:OAB/MT 14.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA 

SANTOS - OAB:17844, talita patricia moraes de oliveira - 

OAB:19685/O, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar, acerca Da 

petição de fls. 154/177, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028816-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA VEIGA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE OAB - MT0004300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO DALLAGNOL NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO(A))

PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL OAB - MT21656/O 

(ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA LEITE DE SOUZA OAB - MT21399/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1028816-73.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): PALOMA VEIGA GONCALVES RÉU: SABINO DALLAGNOL 

NETO Vistos etc. Diante das informações do id.16064221, acerca da 

impossibilidade de comparecimento do demandado, na solenidade 

agendada no id.15393919, redesigno a referida audiência para o dia 12 de 

fevereiro de 2019, às 15:20 horas. Adivirta-se o requerido de que, este 

juízo não admitirá novo pedido de redesignação, pelo mesmo motivo, haja 

visto, que reiterado e ainda, a dificuldade de pauta, para redesignação. 

Notifique-se o digno Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

22 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006263-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RAMIRO DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO(A))

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887/O (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006263-95.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): ADAO RAMIRO DOS SANTOS OLIVEIRA RÉU: LINDALVA 

RODRIGUES PEREIRA Vistos etc. Diante das informações do id.16087011, 

acerca da impossibilidade de comparecimento do culto Defensor Público 

que, representa os interesses da demandada, na solenidade agendada no 

id.15629108, redesigno a referida sessão de mediação para o dia 11 de 

dezembro de 2018, às 08:30 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 

de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034117-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE DE FIGUEIREDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ROSENO DIAS OAB - MT2902/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGER ROSENO DIAS OAB - MT0019802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1034117-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLOTILDE DE FIGUEIREDO 

SILVA REQUERIDO: OSVALDO PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Concedo, 

por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 

98, do Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de 

sua revogação, caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento 

dos pressupostos. Em face dos elementos constantes dos autos, é 

possível a observância do rito do arrolamento sumário, em atenção ao 

disposto nos arts. 659 a 663 do Código de Processo Civil, ressalvado, 

desde já, a possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de 

arrolamento comum. Nomeio como inventariante Clotilde de Figueiredo 

Silva, independentemente de assinatura do termo de compromisso. 

Intime-se, para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de partilha, 

observando-se o disposto no art. 1829, do Código Civil. No mesmo prazo, 

deverá a parte autora, trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados. Determino a utilização do 
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sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do 

falecido. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome do de cujus 

OSVALDO PEREIRA DA SILVA, CPF nº 046.021.101-34, filho de Abdias 

Pereira da Silva e Josefa Marcelina da Conceição. Os autos permanecerão 

em gabinete até que a indicação de existência/inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. Em 

sendo negativa as buscas junto ao sistema BACENJUD, OFICIE-SE a Caixa 

Econômica Federal (agência 1496), para que, informe a este juízo, em 05 

(cinco) dias, o valor existente em nome do de cujus. Na comunicação, 

faça constar que todo e qualquer valor existente, deverá ser transferido 

para a conta judicial, devidamente vinculada aos autos. Outrossim, 

consigno que, em face dos novos princípios e regras aplicáveis à matéria, 

as questões relacionadas à eventual pendência referente a débito 

tributário, não obstará a conclusão deste processo, com a prolação da 

sentença, já que a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos 

para a cobrança, e será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o 

caso. Ademais, Intimem-se os herdeiros renunciantes, para que, por meio 

de seu ilustre advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem o termo 

de renúncia lavrado mediante escritura pública ou, compareçam perante à 

Secretaria dessa Vara Judicial, para assinarem o termo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013498-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIS VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ANA PAULA BARBOSA (REQUERENTE)

JULIANA BRUNING AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON FERNANDO FONTANEZ OAB - MT24406/O (ADVOGADO(A))

SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF OAB - MT10587/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMUNDO RODRIGUES DE AZEVEDO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JAQUELINE BRUNING AZEVEDO POSSAMAI (HERDEIRO)

NEWTON FERNANDO FONTANEZ OAB - MT24406/O (ADVOGADO(A))

SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF OAB - MT10587/O-O (ADVOGADO(A))

LEONI TEREZINHA BRUNING (HERDEIRO)

JANAINA BRUNING AZEVEDO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1013498-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JULIANA BRUNING AZEVEDO, 

ANA PAULA BARBOSA, RAFAEL LUIS VIEIRA DA SILVA INVENTARIADO: 

EDEMUNDO RODRIGUES DE AZEVEDO Vistos etc. Concedo os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, do Código de 

Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de sua revogação, 

caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento dos 

pressupostos. Em face dos elementos constantes dos autos, é possível a 

observância do rito do arrolamento comum, em atenção ao disposto nos 

arts. 659, 664 e 665, do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

sumário. Nomeio como inventariante Juliana Bruning Azevêdo, 

independentemente de assinatura do termo de compromisso. Intime-se, 

para que, preste as declarações, em 20 (vinte) dias, atribuindo valor aos 

bens do espólio e o plano de partilha, observando-se o disposto no art. 

1829, do Código Civil. Nos termos do provimento n° 56/2016–CNJ, deverá 

da parte autora, no mesmo prazo, trazer aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. Citem-se, após, os 

interessados não representados, se for o caso, pelo correio, para que se 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do 

falecido. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome do de cujus 

EDEMUNDO RODRIGUES DE AZEVEDO, filho de Izaias Rodrigues de 

Azevedo e Olimpia de Souza Azevedo. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência/inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

Ademais, consigno que, em face dos novos princípios e regras aplicáveis 

à matéria, as questões relacionadas à eventual pendência referente a 

débito tributário, não obstará a conclusão deste processo, com a prolação 

da sentença, já que a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos 

para a cobrança e será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o 

caso. Outrossim, INDEFIRO o pedido para a realização de exame de DNA, 

que visa a comprovação da paternidade do falecido, com relação aos 

herdeiros Ana Paula Barbosa e Rafael Luís Vieira da Silva, tendo em vista 

que este deverá ser feito através de ação autônoma. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028385-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIR KLIPPEL OAB - MT23465/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SIMIONI (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028385-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EDUARDO SIMIONI 

INVENTARIADO: FERNANDA SIMIONI Vistos etc. Acolho a emenda da 

inicial, constante do Id. 15795571. Concedo, por ora, os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, do Código de 

Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de sua revogação, 

caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento dos 

pressupostos. Em face dos elementos constantes dos autos, é possível a 

observância do rito do arrolamento comum, em atenção ao disposto nos 

arts. 659, 664 e 665, do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

sumário. Nomeio como inventariante Eduardo Simioni, independentemente 

de assinatura do termo de compromisso. Intime-se, para que, preste as 

declarações, em 20 (vinte) dias, atribuindo valor aos bens do espólio e o 

plano de partilha, observando-se o disposto no art. 1829, do Código Civil. 

Nos termos do provimento n° 56/2016–CNJ, deverá da parte autora, no 

mesmo prazo, trazer aos autos certidão de inexistência de testamento 

deixado pela autora da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial 

de Serviços compartilhados. Citem-se, após, os interessados não 

representados, se for o caso, pelo correio, para que se manifestem, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Determino a utilização do sistema BACENJUD, 

para verificação de existência de ativos em nome da falecida, Fernanda 

Simioni, CPF nº 033.214.691.03, Filiação: Julmir Simioni e Ledi de Fátima 

Heimendinger. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca 

de informações sobre a existência de veículo registrado em nome da de 

cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. Outrossim, consigno que, em face dos novos 

princípios e regras aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito tributário, não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública 

dispõe de meios legais específicos para a cobrança e será intimada, ao 

final, para lançamento, em sendo o caso. Por fim, havendo testamento ou 

interesse de incapaz, dê-se vista ao ilustre Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032624-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIAO DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO FERNANDO FANAIA TEIXEIRA OAB - MT0002455A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN FRANCISCA LEAL DE PAULA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1032624-52.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SEBASTIAO DOS SANTOS 

RIBEIRO REQUERIDO: CARMEN FRANCISCA LEAL DE PAULA RIBEIRO 

Vistos etc. Custas recolhidas. Em face dos elementos constantes dos 

autos, é possível a observância do rito do arrolamento sumário, em 

atenção ao disposto nos arts. 659 a 663 do Código de Processo Civil, 

ressalvado, desde já, a possibilidade de conversão para o rito do 

inventário ou de arrolamento comum. Nomeio como inventariante Sebastião 

dos Santos Ribeiro, independentemente de assinatura do termo de 

compromisso. Intime-se, para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) 

dias subsequentes, atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de 

partilha, observando-se o disposto no art. 1829, do Código Civil. No mesmo 

prazo, deverá a parte autora, trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pela autora da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome da 

falecida. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome da de cujus 

CARMEN FRANCISCA LEAL DE PAULA RIBEIRO, CPF nº 162.699.931-72, 

filha de Mariano Francisco de Paula e Joanita Leal de Paula. Os autos 

permanecerão em gabinete até que a indicação de existência/inexistência 

de ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 

2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

Outrossim, consigno que, em face dos novos princípios e regras 

aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à eventual pendência 

referente a débito tributário, não obstará a conclusão deste processo, 

com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública dispõe de meios 

legais específicos para a cobrança, e será intimada, ao final, para 

lançamento, em sendo o caso. Ademais, Intimem-se os herdeiros 

renunciantes, para que, por meio de seu ilustre advogado, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentem o termo de renúncia lavrado mediante escritura 

pública ou, compareçam perante à Secretaria dessa Vara Judicial, para 

assinarem o termo, bem como, para no mesmo prazo, informar nos autos o 

endereço dos herdeiros e colacionar os documentos pessoais dos 

mesmos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031568-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PAULO ORMOND SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JARBAS DA COSTA SIMÕES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1031568-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JEAN PAULO ORMOND 

SIMOES REQUERIDO: ESPÓLIO DE JARBAS DA COSTA SIMÕES Vistos 

etc. Concedo, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fulcro no art. 98, do Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a 

possibilidade de sua revogação, caso evidenciado nos autos a ausência 

de preenchimento dos pressupostos. Em face dos elementos constantes 

dos autos, é possível a observância do rito do arrolamento sumário, em 

atenção ao disposto nos arts. 659 a 663 do Código de Processo Civil, 

ressalvado, desde já, a possibilidade de conversão para o rito do 

inventário ou de arrolamento comum. Nomeio como inventariante Jean 

Paulo Ormond Simões, independentemente de assinatura do termo de 

compromisso. Intime-se, para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) 

dias subsequentes, atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de 

partilha, observando-se o disposto no art. 1829, do Código Civil. No mesmo 

prazo, deverá a parte autora, trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do 

falecido. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome do de cujus 

JARBAS DA COSTA SIMÕES, CPF nº 040.841.361-15, filho de João 

Simões Filho e Josefa Soares da Costa. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência/inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. Em 

sendo negativas as buscas junto ao sistema BACENJUD, OFICIE-SE o 

Banco do Brasil, para que, informe a este juízo, em 05 (cinco) dias, o valor 

existente em nome do de cujus. Na comunicação, faça constar que todo e 

qualquer valor existente, deverá ser transferido para a conta judicial, 

devidamente vinculada aos autos. Outrossim, consigno que, em face dos 

novos princípios e regras aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito tributário, não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública 

dispõe de meios legais específicos para a cobrança, e será intimada, ao 

final, para lançamento, em sendo o caso. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031813-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO ROBERTH DE MORAIS (REQUERENTE)

R. F. D. D. M. (REQUERENTE)

A. D. D. A. (REQUERENTE)

T. R. D. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT0018087A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIANY DELMIRO NEVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1031813-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: THYAGO ROBERTH DE 

MORAIS, ROBERTA FABIANA DELMIRO DE MORAIS, THYAGO ROBERTH 

DELMIRO DE MORAIS, ALYSSON DELMIRO DE ARAUJO REQUERIDO: 

LELIANY DELMIRO NEVES Vistos etc. Acolho a emenda da inicial, 

constante dos Ids. 15792773 e 15792769. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, do Código de 

Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de sua revogação, 

caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento dos 

pressupostos. Em face dos elementos constantes dos autos, é possível a 

observância do rito do arrolamento comum, em atenção ao disposto nos 

arts. 659, 664 e 665, do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

sumário. Nomeio como inventariante Thyago Roberth de Morais, 

independentemente de assinatura do termo de compromisso. Intime-se, 

para que, preste as declarações, em 20 (vinte) dias, atribuindo valor aos 

bens do espólio e o plano de partilha, observando-se o disposto no art. 

1829, do Código Civil. Nos termos do provimento n° 56/2016–CNJ, deverá 

da parte autora, no mesmo prazo, trazer aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pela autora da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. Citem-se, após, os 

interessados não representados, se for o caso, pelo correio, para que se 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome da 

falecida, Leliany Delmiro Neves, CPF nº 707.926.231-34, Filiação: João 

Cardoso Neves e Gracia Delmiro de Sousa. Proceda-se, também, pesquisa 

junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a existência de veículo 

registrado em nome da de cujus. Os autos permanecerão em gabinete até 

que a indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja 
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informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser transferidos para 

conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. Outrossim, consigno 

que, em face dos novos princípios e regras aplicáveis à matéria, as 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito tributário, 

não obstará a conclusão deste processo, com a prolação da sentença, já 

que a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos para a 

cobrança e será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o caso. Por 

fim, havendo testamento ou interesse de incapaz, dê-se vista ao ilustre 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032676-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PINTO BIANCARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1032676-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADRIANA PINTO BIANCARDINI 

Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98, do 

CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de 

Pedido de Autorização Judicial, interposto perante este juízo por Adriana 

Pinto Biancardini Assad, devidamente qualificada nos autos, para 

levantamento de valores na conta bancária, junto ao Banco do Brasil, em 

nome de José Maria Biancardini, falecido em 07.01.2017. Proceda-se a 

utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos, 

em nome de JOSÉ MARIA BIANCARDINI, CPF nº 021.682.781-72, filiação: 

Bernardo Biancardini e Izaura Caporocci Biancardini. Em sendo negativas 

as buscas, oficie-se o Banco do Brasil, para que, informe a este juízo, em 

05 (cinco) dias, os valores existentes em nome do falecido. Na 

comunicação, faça constar que todo e qualquer valor encontrado, deverá 

ser transferido para a conta judicial, devidamente vinculada aos autos. 

Outrossim, intime-se a parte autora, por meio do seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (cinco) dias, qualifique e informe o endereço da herdeira 

Andréa Pinto. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1029127-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA FATIMA JORDAO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029127-64.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE RODRIGUES MUNIZ REQUERIDO: TERESINHA FATIMA 

JORDAO DA SILVA Vistos etc. A presente ação encontra-se sentenciada 

e, qualquer requerimento deverá se dar por meio de ação autônoma e, em 

procedimento próprio, assim, indefiro o pedido do id.15520518, nos moldes 

da sentença do id.14372152. Após às formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027625-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PATRICIA RAMOS MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLEX WALBER ALVES PEDROSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1027625-90.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): ANGELICA PATRICIA RAMOS MIRANDA RÉU: WELLEX 

WALBER ALVES PEDROSO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Guarda, 

proposta por Angélica Patrícia Ramos Miranda, em face de Wellex Walber 

Alves Pedroso, ambos devidamente representados. Narra a exordial que, 

a requerente viveu em união estável com o requerido pelo período de 05 

(cinco) anos, entre os anos de 2011 a 2016 e que, deste relacionamento 

adveio o nascimento de Maysa, contando hoje com 4 (quatro) anos de 

idade. Postula a autora, pela fixação de alimentos, em favor da infante, no 

importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do alimentante que, 

segundo alega, trabalha na função de estoquista, percebendo 

mensalmente, o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A ação fora 

recebida nos moldes do id.9739744, fixando os alimentos provisórios, no 

montante de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente que, hoje 

equivalem a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), 

bem como, designando data para audiência de conciliação. Em audiência 

de conciliação (id.10499973), realizada no dia 26.10.2017, não foi possível 

a composição entre as partes. O requerido fora devidamente citado 

(id.10062747), apresentando contestação e reconvenção no id.11056680, 

concordando com o período da união e, postulando pela manutenção dos 

alimentos no valor arbitrado, provisoriamente. Na oportunidade, foi juntada 

cópia dos rendimentos do demandado dos meses de agosto, setembro e 

outubro de 2017, demonstrando que, sua remuneração mensal, deduzindo 

os descontos legais, equivale a aproximadamente R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais). Em sede de reconvenção, requer que a guarda da filha 

seja compartilhada entre os genitores, onde possa ter a menina consigo, 

aos finais de semanas alternados. Não assiste razão a pretensão da parte 

requerida, em apresentar reconvenção, visto que, as ações no Direito das 

Famílias, pelo próprio direito discutido, possuem caráter dúplice, conforme 

nos ensina o doutrinador Fredie Didier Jr[1]: As ações dúplices são as 

ações (pretensões de direito material) em que a condição dos litigantes é a 

mesma, não se podendo falar em autor e réu, pois ambos assumem 

concomitantemente as duas posições. Esta situação decorre da pretensão 

deduzida em juízo. A discussão judicial propiciará o bem da vida a uma 

das partes, independentemente de suas posições processuais. A simples 

defesa do réu implica exercício de pretensão; não formula pedido o réu, 

pois a sua pretensão já se encontra inserida no objeto de uma equipe com 

a formulação do autor. É como uma luta em cabo de guerra: a defesa de 

uma equipe já é, ao mesmo tempo, também o seu ataque. São exemplos: a) 

as ações declaratórias; b) as ações divisórias; c) as ações de 

acertamento, como a prestação de contas e oferta de alimentos. Assim, 

REJEITO a reconvenção apresentada, uma vez que a pretensão das duas 

partes serão consideradas. Houve impugnação no id.12156531. O digno 

Ministério Público manifestou-se no id.13654285. Em decisão do 

id.14390872, fora designada sessão de mediação que, restou inexitosa da 

a ausência das partes (id.14894412). As partes são legítimas, bem como, 

legítimos os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha 

regular e não vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida, até o 

momento, dou o feito por saneado. Tendo em vista que as partes 

reconhecem a união, bem como, o período em que se deu, com 

fundamento no art. 356, I do CPC, antecipo os efeitos da tutela, declarando 

a convivência em UNIÃO ESTÁVEL de Angélica Patrícia Ramos Miranda e 

Wellex Walber Alves Pedroso, ocorrida entre os anos de 2011 a 2016, 

para que operem seus jurídicos e legais efeitos. Outrossim, ressalto que, o 

exercício da guarda de filhos sofreu mudanças positivas, com a entrada 

em vigor da Lei 13.058/2014, especialmente, no que se refere ao 

reconhecimento da igualdade parental. O novo modelo de guarda foi 

reconhecido como forma mais eficaz, para o alcance do pleno 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. A guarda compartilhada só 

pode ser afastada nas hipóteses em que um dos genitores ou ambos não 

se mostrarem aptos, para o exercício do poder-familiar ou, ainda, se um 

deles não desejasse exercitá-lo, o que não é o caso. Passou a constar no 
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art. 1.583 do Código Civil: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou 

compartilhada. (...) § 2o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio 

com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o 

pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos 

filhos. Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) II 

– decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou 

em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai 

e com a mãe. Com o advento da nova lei, a guarda compartilhada passou a 

ser regra, não prosperando mais as situações de menor importância, que 

vinham sendo utilizadas, para a concessão da guarda unilateral. O novo 

modelo de guarda foi reconhecido como a forma mais eficaz, para o 

alcance do pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. Saliento 

que, independentemente da situação conjugal ou da forma como a ruptura 

do relacionamento entre os pais tenha se dado, os genitores permanecem 

no pleno exercício de seu poder-familiar, após a separação, não havendo 

qualquer razoabilidade, no afastamento da guarda compartilhada. Diante 

do exposto, a GUARDA PROVISÓRIA de Maysa Cristiny Alves Miranda, 

deverá ser exercida de forma compartilhada entre os seus genitores. Via 

de consequência, regulamento, provisoriamente, o tempo de convívio do 

genitor, com sua filha, da seguinte maneira: a) Aos finais de semanas 

alternados o pai buscará à filha no sábado, às 09:00 horas, na residência 

materna, entregando-a no domingo seguinte às 19:00 horas, na casa da 

mãe; b) As férias escolares serão divididas, em metade do período com 

cada genitor, sendo o primeiro período do pai; c) As festividades de final 

de ano serão alternadas entre os pais, sendo que, nos anos pares a 

criança passará o Natal com a mãe e o Ano Novo com o pai. No ano 

seguinte a ordem será invertida; Defiro o requerimento de produção de 

provas a ser efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento 

que ora designo para o dia 07 de novembro de 2018, às 15:30 horas, para 

depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol 

deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. A intimação das testemunhas 

deverá se dar nos moldes do art. 455 do CPC. De qualquer modo, 

importante destacar, desde logo que, nos moldes do art. 359 do CPC, a 

conciliação pode ser obtida em qualquer fase processual, mormente no 

primeiro momento da audiência de instrução. Fixo os pontos controvertidos 

como sendo: 1. aferição do binômio necessidade-possibilidade para 

análise do valor dos alimentos, a serem pagos pelo requerido; 2. aferição 

da capacidade econômico-financeira das partes; 3. Aferição da divisão 

equilibrada do tempo de convívio da criança com ambos os genitores; 4. 

Aferição de patrimônio auferido, durante à união passível de partilha; 

Notifique-se o nobre Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

15 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito 

Processual Civil. Volume 1. Salvador: Editora Juspodivm, 2009, 11ª ed, p. 

210.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022263-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO DOS SANTOS ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIELLY CASSIA BARBOSA (RÉU)

CAIO RAPHAEL BARBOSA DE ARRUDA (RÉU)

THEO HENRIQUE BARBOSA DE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1022263-44.2016.8.11.0041. AUTOR(A): ALVINO DOS SANTOS ARRUDA 

RÉU: THEO HENRIQUE BARBOSA DE ARRUDA, CAIO RAPHAEL BARBOSA 

DE ARRUDA, JANIELLY CASSIA BARBOSA Vistos etc. Em consonância 

com o parecer do digno Ministério Público constante do Id 16077428, bem 

como, tudo que consta nos autos, declino da competência para processar 

e julgar o presente pedido, determinando a imediata remessa dos autos ao 

juízo da Infância e Juventude desta comarca. Procedam-se as baixas e 

anotações legais. Cumpra-se com a urgência que a situação requer. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008704-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Breno de Almeida Correa OAB - MT15802/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT0006882A 

(ADVOGADO(A))

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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008704-83.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LUCIA HELENA BELUSSI 

REQUERIDO: CELSO ALGUSTO LEONCIO Vistos. Diga a requerente Lucia 

Helena Belussi, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o teor do documento 

da SEGES – Secretaria de Estado de Gestão (14032685), e requeira o que 

entender de direito. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017922-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSETE MENDES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA PESSATTI OAB - MT20706/O (ADVOGADO(A))

MAXIEL VETORELLO OAB - MT15951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

LAIS NAYANE SILVA DA CRUZ (HERDEIRO)

LUCAS FABRINNI SILVA DA CRUZ (HERDEIRO)

LUA MENDES DA CRUZ (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1017922-38.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JOSETE MENDES DE ARRUDA 

Vistos. Venha aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, documento que 

comprove o estado civil da requerente (cópia da certidão de casamento 

com a averbação do divórcio ou da certidão de nascimento), sob pena de 

indeferimento do pedido. Em caso de na certidão de casamento não 

constar averbação de separação judicial ou divórcio, deverá indicar o 

nome do cônjuge para que seja citado. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009125-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLYN MUNIZ DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA SANTOS (RÉU)

 

Visto. Defiro o requerimento formulado na petição com id. 14598718. 

Expeça-se o ofício à OAB-Seccional do Estado do Rio de Janeiro, 

solicitando que informe a filiação, CPF e endereço do requerido, 

consignando na missiva o prazo de 10 (dez) dias para que as 

informações sejam prestadas. Decorridos 30 (trinta) dias sem que haja 

resposta, reitere-se a solicitação. Com a informação nos autos, diga a 

parte autora. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003883-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUILENE LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SUILENE LEITE DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003883-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SUILENE LEITE DO 

NASCIMENTO INTERESSADO: SUILENE LEITE DO NASCIMENTO O extrato 

da conta de FGTS foi juntado com a petição inicial. Proceda-se com a 

consulta de informações sobre saldos bancárias, via BACENJUD. Sobre o 

resultado da consulta, diga a requerente. Após, ao Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031083-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACY LOPES SUARES (REQUERENTE)

HILVANETE CONCEICAO DA SILVA SUARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA BEM AVENTURANCA DA SILVA SUARES (REQUERIDO)

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, acerca do Laudo 

apresentado. Cuiabá, 24 de outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 359076 Nr: 29188-54.2008.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMR, LMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSR

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

OLIVEIRA (UNIC) - OAB:7590-B/MT, ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, ARNALDO APARECIDO DA SILVA - OAB:5322-A, 

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FLAVIO 

JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS 

- OAB:3830/MT, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR - OAB:4636/MT, 

RAPHAEL FERNANDES FABRINE - UNIJURIS - OAB:6667-A, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 136.

Determino a suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias.

Decorrido tal prazo sem manifestação, renove-se a intimação da parte 

credora, na pessoa de seu advogado e também por edital, para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Proceda-se a inclusão do mandado de prisão no BNMP.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 923155 Nr: 45321-64.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERS, EKSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - 

OAB:21.846/O/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT, 

RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:OAB/MT 19.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A decisão de fl. 51 não foi cumprida satisfatoriamente.

 Cumpra-se o que foi determinado no segundo e terceiro parágrafo da fl. 

51.

 Promova-se, novamente, 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.

 Diligencie-se junto ao sistema à disposição deste Juízo, em busca de 

informações sobre a existência de bens imóveis de propriedade do 

devedor.

 Oficie-se ao INSS para que informe a este Juízo se o executado recebe 

algum benefício previdenciário, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1161053 Nr: 36387-49.2016.811.0041

 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: CVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

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

OAB:OAB/MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Venha aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, planilha detalhada e 

atualizada da dívida, nos termos do artigo 528, § 7º, do Código de 

Processo Civil, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1059584 Nr: 50824-32.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TWMDL, SMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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.

 Promova-se a consulta de vínculos empregatícios do executado no 

sistema CAGED/MTE.

 Diligencie-se junto ao CEI/ANOREG, em busca de informações sobre bens 

imóveis registrados em nome do executado.

 Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que informe a este Juízo sob a 

existência de saldo a título de PIS e/ou Abono Salarial de titularidade do 

devedor, e, em caso positivo, os valores deverão permanecer bloqueados 

para saque, a fim de adimplemento de dívida alimentar.

 Por fim, proceda-se o necessário para que a dívida seja levada a 

protesto.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 876129 Nr: 14156-96.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPP, NPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Izadora Pacífico Perazza, representada por Natália Pacífico Figueiredo, 

propôs Ação de Execução de Alimentos em face de Marcos Vinicius 
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Perazza.

 À fl. 7 foi determinado o arresto on-line de valores, sendo que o bloqueio 

foi parcialmente exitoso, como se vê à fl. 28.

 À fl. 29 foi determinada a citação do exceutado por edital, decorrendo o 

prazo sem manifestação (fl. 37).

 À fl. 51 foi determinada novo bloqueio on-line de valores, sendo exitoso, 

como se vê à fl. 54.

 À fl. 60 a parte exequente manifestou sua satisfação no adimplemento, e 

pede a liberação do dinheiro.

 À fl. 61 determinada a juntada da cópia da sentença do processo principal 

(ação de alimentos), e a adequação da planilha de débito ao valor lá 

estabelecido definitivamente.

 À fl. 68 a credora apresentou planilha adequada ao valor que ficou 

estabelecido em sentença (fl. 63), e pediu a liberação do dinheiro.

 Às fls. 71/72 foi apresentada a contestação por negativa geral.

 O Ministério Público opinou pela liberação dos valores fl. 73.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que houve a penhora on-line de valores, e que o valor 

penhorado satisfez integralmente a dívida aqui executada, conforme 

confirmado pela parte credora à fl. 60, a presente ação executiva deve 

ser extinta.

 Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art.924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

 Expeça-se alvará para liberação do valor depositado nos autos, até o 

montante declarado à fl. 68-v, devendo o saldo remanescente ser 

restituído ao executado, diretamente em sua conta bancária.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado. Certifique-se e arquive-se com cautelas de praxe.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1050275 Nr: 46563-24.2015.811.0041

 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: CTM, MTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 46563-24.2015.811.0041 – Código 1050275

 Espécie: Ação de Revisão de Alimentos com pedido de antecipação de 

tutela

 Requerente: Christian Fabiano Taques Mauriz, representado por sua 

genitora Mirivânia Taques Rufato

Advogado: Dr. Diogo de Oliveira da Cruz

 Requerido: Fabiano Costa Mauriz

Advogado: Dr. Éder Pereira de Assis

 Data e horário: quinta-feira, dia 18 de setembro de 2018, 15h30min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Sergio Valério

Promotor de Justiça: Dr. Aurélio René Arrais – ausência justificada

Requerente: Christian Fabiano Taques Mauriz, representado por sua 

genitora Mirivânia Taques Rufato

Advogado: Dr. Diogo de Oliveira da Cruz

 Estagiários: Bruna da Costa Ortega Pinto, Ingrid Peres Novaes do Carmo, 

Franciely Fonseca Marçal, Jessica Hennig Ramos e Jordan Centofante 

Milhorança

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, não foi possível propor a conciliação, em razão da 

ausência injustificada da parte ré e de seu advogado, visto que 

devidamente intimados pelo Diário da Justiça Eletrônico, conforme certidão 

de fl. 95. Foi observado pelo juiz que nenhuma das partes arrolou 

testemunhas. O advogado da parte autora requer a confissão ficta do 

requerido, com base no art. 385, § 1º, do Código de Processo Civil.

DELIBERAÇÕES

O juiz despachou: Declaro encerrada a fase instrutória. Considerando que 

não houve produção de prova oral em audiência, não há falar em 

memoriais. Por isso, colha-se o parecer do Ministério Público. Após, 

conclusos. Nada mais.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1034849 Nr: 39030-14.2015.811.0041

 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: GMDSC, MAPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/O, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:OABMT 15714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 39030-14.2015.811.0041– Código 1034849

Espécie: Ação de Alimentos

Requerente: Gabrielly Maria da Silva Constantino, representada por sua 

genitora Maraiza Adelina Pereira da Silva

Advogado: Dr. Ubirajara de Siqueira Filho

Requerido: Gilvan Junior de Souza Constantino

Advogado: Dr. Marcos Wagner Santana Vaz

Data e horário: quinta-feira, dia 18 de setembro de 2018, 13h30min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Sergio Valério

Promotor de Justiça: Dr. Aurélio René Arrais – ausência justificada

Requerente: Gabrielly Maria da Silva Constantino, representada por sua 

genitora Maraiza Adelina Pereira da Silva

Advogado: Dr. Ubirajara de Siqueira Filho

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, não foi possível propor a conciliação, em razão da 

ausência injustificada do requerido e de seu advogado, visto que 

devidamente intimados pelo Diário da Justiça Eletrônico, conforme certidão 

de fl. 57. Foi observado que nenhuma das partes apresentou rol de 

testemunhas. O advogado da requerente disse que dispensa o 

depoimento pessoal do requerido e que ratifica os termos da inicial e 

impugnação à contestação.

 DELIBERAÇÕES

O juiz despachou: Declaro encerrada a fase instrutória. Considerando que 

não houve produção de prova oral nesta audiência, não há falar em 

memoriais. Por isso, colha-se o parecer do Ministério Público. Após, 

conclusos. Nada mais.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1164386 Nr: 37709-07.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11.700, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o resultado positivo das pesquisas via BACENJUD E RENAJUD, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente para que manifeste 

sobre o resultado da pesquisa, bem como, instrua o processo com 

demonstrativo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 363280 Nr: 17-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE 

CAMPOS, JULIO CESAR DA SILVA CAMPOS, AUGUSTO CESAR DA 

SILVA CAMPOS, MARIA ANGÉLICA CAMPOS SCHIMIDT, PAULO 
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EDUARDO PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALUNIEL PINHEIRO DE CAMPOS

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

OLIVEIRA - OAB:12561/MT, CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARÁ - 

OAB:3.290/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, RODRIGO ARAUJO 

CAMPOS - OAB:8544/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante, para que dentro do prazo de 15 dias, dê integral 

cumprimento a determinação contida na decisão de fls. 473, bem como no 

mesmo prazo, manifeste acerca da petição de fls. 476/477.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1256132 Nr: 23009-89.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHNDA, FCNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a resposta positiva das pesquisas via BACENJUD impulsiono os 

autos para intimar a exequente a fim de manifestar sobre a pesquisa, bem 

como, apresentar demonstrativo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 937465 Nr: 53360-50.2014.811.0041

 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: SLGCDS, IGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON HAAS DE 

OLIVEIRA - OAB:17.684, ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO - 

OAB:4496/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 53360-50.2014 – Código 937465

Espécie: Ação de Alimentos

Requerente: Sophia Louise Gonçalves Cangussu da Silva, representada 

por sua genitora Ieda Gonçalves dos Santos

Defensora Pública: Dra. Liseane Peres de Oliveira

Requerido: Luis Joni da Silva

Advogado: Dr. Roberto Tadeu do Nascimento

 Data e horário: terça-feira, dia 23 de outubro de 2018, 13h30min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Sergio Valério

Promotor de Justiça: Dr. Aurélio René Arrais – ausência justificada

Requerente: Sophia Louise Gonçalves Cangussu da Silva, representada 

por sua genitora Ieda Gonçalves dos Santos

Defensora Pública: Dra. Liseane Peres de Oliveira

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, não foi possível propor a conciliação, nem realizar 

atos de instrução, tendo em vista a ausência injustificada do requerido e 

de seu advogado, embora devidamente intimados pelo Diário da Justiça 

Eletrônico, conforme consta da fl. 62. A Defensora disse que dispensa o 

depoimento pessoal do requerido. Disse também que dispensa os 

depoimentos das testemunhas que arrolou. O requerido não arrolou 

testemunhas.

 DELIBERAÇÕES

O juiz despachou: Declaro encerrada a fase instrutória. Considerando que 

não houve a produção de qualquer prova oral nesta audiência, não há 

falar em apresentação de memoriais. Entretanto, considerando a petição 

de fls. 72 e verso e os documentos que a acompanham, intime-se o 

requerido para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao 

Ministério Público. Nada mais.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 741475 Nr: 38287-43.2011.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHOS, MSDS, SOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT, VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

4682-A, VANIA MARIA CARVALHO - OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a resposta positiva das pesquisas via RENAJUD, impulsiono os 

autos para intimar a exequente a fim de manifestar sobre a pesquisa, bem 

como, apresentar demonstrativo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 750999 Nr: 2741-87.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar o requerente a apresentar a Impugnação, 

dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1047026 Nr: 44898-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte executada, por meio de seu procurador para que, nos 

termos da decisão de fls. 147, manifeste-se acerca da penhora de fls. 

129, bem como, proceda ao pagamento do débito informado às fls. 

145/146, dentro do prazo de 15 dias, acrescido de custas, sob pena de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e protesto da dívida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1036348-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS MAIK LINO CABREIRA (REQUERIDO)

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  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1036348-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SANDRA MARIA LINO 

REQUERIDO: DENIS MAIK LINO CABREIRA Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Observa-se que o documento imprescindível à 

propositura desta ação, ou seja, relatório médico (id. 16078737), está um 

pouco ilegível, contudo, é possível identificar o código de uma das 

doenças, ou seja, CID F72 - retardo mental grave. Diante da plausibilidade 
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do pedido, defiro o pedido de curatela provisória e nomeio a requerente 

Sandra Maria Lino Araujo como curadora provisória, mediante 

compromisso. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer perante 

este Juízo no dia ---11 de dezembro de 2018, às 14h30min para ser 

entrevistado. Após a audiência, poderá o requerido impugnar o pedido no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante o art. 752 do Novo Código de 

Processo Civil. No ato da citação, o ilustre oficial de justiça deverá 

informar se o requerido encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. Conste do mandado 

que o mesmo poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências 

legais. Notifique-se o Ministério Público. Sirva cópia da presente como 

mandado. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032939-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. E. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE EVANGELISTA RIBEIRO OAB - 052.954.651-52 

(REPRESENTANTE)

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA (RÉU)

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  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1032939-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ARTHUR HARIN EVANGELISTA 

DA SILVA REPRESENTANTE: ANNE CAROLINE EVANGELISTA RIBEIRO 

RÉU: RAFAEL DA SILVA Vistos. 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 decorrência da paternidade o genitor tem o dever de contribuir 

com a manutenção do infante, razão pela qual, defiro os alimentos 

provisórios ao filho menor Arthur Harin Evangelista da Silva, que arbitro, 

por ora, em 1/3 (um terço) do salário mínimo, incidindo inclusive, sobre 

férias e 13º salário, quando houver. O valor dos alimentos deverá ser 

depositado, até o dia dez (10) de cada mês, na conta bancária indicada. O 

binômio necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, 

após exaurimento da cognição. Designo para o dia 13 de dezembro de 

2018, às 15h30min. Se não houver acordo, o requerido terá, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio 

de advogado, sob pena de revelia. Oficie-se ao empregador do requerido, 

para que se efetue os devidos descontos na folha de pagamento e os 

respectivos depósitos na conta indicada. Sirva cópia da presente como 

mandado. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031709-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJUNIOR BATISTA XAVIER VILLAIBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA DANIELA DE MIRANDA SILVA OAB - MT24007/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINDY MARI DA SILVA VILLAIBA (RÉU)

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 : 

1031709-03.2018.8.11.0041. Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia 

com Pedido de Tutela de Urgência, formulada por Marijunior Batista Xavier 

Villaiba em face de sua filha Cindy Mari da Silva Villaiba, sustentando, o 

autor, em síntese, que paga à requerida pensão alimentícia no montante de 

30% (trinta por cento) do seu salário, e que a requerida é maior, capaz, 

iniciou suas atividades laborativas no SEBRAE-MT, em postagens de rede 

social afirma que está morando junto com Eduardo Ferreira, realizaram um 

chá de casa nova, convidando parentes e amigos para participarem da 

festa, tornando pública a união estável. Desse modo, requer a 

antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, a fim de exonerá-la da 

obrigação alimentar. Instruiu a inicial com os documentos. É o necessário à 

análise e decisão. A maioridade por si só não é excludente da obrigação 

alimentar, porém, uma vez atingida, necessário se faz a demonstração 

pelo alimentado, da efetiva necessidade na continuidade dos alimentos. No 

caso em análise, nota-se que o autor instruiu a inicial com fotos de rede 

social, confirmando que a requerida está trabalhando e morando junto com 

o Sr. Eduardo Ferreira, inclusive juntou o convite de confraternização do 

evento. Considerando os argumentos lançados na inicial, tudo indica, até 

prova em contrário, a probabilidade do direito do requerente, já que pelas 

evidências carreadas aos autos, a filha deve ter condições de prover seu 

próprio sustento. Sendo assim, defiro, por ora, o pedido de tutela 

antecipada, exonerando o requerente do pagamento de pensão a 

requerida. Designo audiência de tentativa de conciliação, para o dia 07 de 

dezembro de 2018, às 13h30min. Se não houver acordo, a requerida terá, 

a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. Sirva cópia da presente 

como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033220-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alex de Jesus Silva (RÉU)

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 : 

1033220-36.2018.8.11.0041. Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Considerando a relação de parentesco entre a menor e o 

requerido, conforme atesta a certidão de nascimento, nos termos do art. 

4º da Lei 5.478/68, defiro o pedido dos alimentos provisórios, a filha 

Lohanna Jennifer Santos Silva, que arbitro, por ora, em 1/3 (um terço do 

salário mínimo), por mês, incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, 

quando houver. O valor dos alimentos deverá ser depositado na conta 

bancária indicada, até o dia dez (10) de cada mês. O binômio 

necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após 

cognição exauriente. Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 13h30min. Se não 

houver acordo, o requerido deverá, no mesmo ato, oferecer contestação, 

através de advogado, arrolando suas testemunhas, que já deverão estar 

presentes, independente de intimação, sob pena de revelia. Dê-se ciência 

ao Ministério Público. Expeça-se Carta Precatória para citação. Sirva cópia 

da presente como mandado. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1036229-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ELIANDRO PONCIO OAB - PR63003 (ADVOGADO(A))

MARISA DA ROLD OAB - 026.577.809-38 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. E. D. O. G. (REQUERIDO)

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 POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 
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DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1036229-06.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$21,307.20 ESPÉCIE: [ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, 

Guarda, Regulamentação de Visitas, Fixação, Dissolução]->DIVÓRCIO 

LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: MARISA DA ROLD Endereço: RUA 

MINAS GERAIS, 1390, CENTRO, MEDIANEIRA - PR - CEP: 85884-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI 

Endereço: AVENIDA PROFESSOR RANULFO PAES DE BARROS, SN, 

DELEGACIA ESP. ROUBOS E FURTOS, VERDÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78030-265 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para informar à este Juízo, para fins de prosseguimento deste feito com 

designação de data para audiência, se somente nos meses de junho, julho 

e agosto que a Requerente estará no Brasil, pois caso possa estar em 

datas anteriores a audiência será marcada para melhor atender ao 

interesse da parte, no prazo de 15 (quinze) dias, 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. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; 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. CUIABÁ, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da 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. 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): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 773140 Nr: 26271-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944

 Vistos, etc...

Compulsando os autos, constata-se que, o Executado, manifestou-se às 

fls. 252, postulando pela cessação da pensão alimentícia em favor do 

Exequente Wellinton Diego Pereira, por possuir a maioridade.

O Ministério Público deixou de manifestar por não haver interesses de 

menores ou incapazes a serem tutelados, fls. 253.

O Exequente, por ocasião de sua manifestação, argumentou que o feito 

merece prosseguir, e, de consequência, postulou por nova pesquisa 

Bacenjud, fls. 256/257, realizando a atualização do débito alimentar, fls. 

264/265.

É o sucinto relatório. Decido.

Primeiramente, quanto ao pretendido pelo Executado no que diz respeito 

ao cancelamento/cessação da pensão alimentícia, sob o argumento de 

que o Exequente já conta com a maioridade, é importante pontuar que, o 

dever/obrigação de prestar os alimentos não cessa com a maioridade.

Mesmo neste caso, o devedor/Executado, continua obrigado ao 

pagamento, devendo-se valer, caso queira, de ação própria para a 

referida desoneração dos alimentos futuros/vindouros.

Por essa razão, indefiro o pedido de fls. 252, quanto a exoneração do 

pagamento alimentar nesse procedimento.

À vista disso, e considerando que o débito alimentar ainda persiste, fls. 

264/265, o feito merece prosseguir, pelo que, defiro o pedido de fls. 257, e 

determino seja realizada a tentativa de penhora junto ao BacenJud, nas 

contas bancárias de titularidade do Executado, de valores quanto bastem 

para a satisfação do débito alimentar.

Em caso positivo, baixem-se os autos à Secretaria, para as providências 

referentes à vinculação do valor penhorado a este processo, expeça-se 

auto de penhora e tome a Srª. Gestora as providências necessárias.

 Na sequência, intime-se o Executado para oferecimento de 

defesa/impugnação. Em não ocorrendo, certifique-se nos autos.

Caso a pesquisa realizada acima seja negativa, intime-se, a parte 

Exequente pessoalmente, por intermédio de seu d. patrono, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, indicar efetivamente bens a penhora, sob pena de 

arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1036690-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA INACIA BARBOSA (REQUERENTE)

WELLITON CARLOS BARBOSA MACIEL (REQUERENTE)

JEFERSON HENRIQUE BARBOSA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN AFONSO VALERIO OAB - MT13883/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CELSO MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1036690-75.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos dos 

arts 98 e 99 do CPC, sem prejuízo de revogação. No mais, considerando o 

noticiado e pretendido na inicial, quanto ao inventário negativo, nomeio 

inventariante a Requerente DALVA INACIA BARBOSA, Id 16118631, 

podendo prestar compromisso, mediante comparecimento, em cinco dias, 

na Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, questões relacionadas 

à eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou 

certidões negativas), não obstará a conclusão deste processo, com a 

prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do 

CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Necessário, todavia, que a inventariante comprove a inexistência 

de registro de testamento em nome do de cujus, nos termos do Provimento 

n. 56/2016 do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do 

processo, incumbe à inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, 

complementar a inicial em relação ao testamento, bem como apresentar o 
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plano de partilha com a indicação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e 

cota parte de cada herdeiro ou a ratificação de inexistência de bens. 

Outrossim, se for o caso, cite(m)-se outro(s) herdeiro(s), não 

representado(s) pelos mesmos advogados da inventariante, e, por edital, 

se necessário, eventuais interessados/ausentes, nos termos do inciso III 

do art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo comum de 15 

(quinze) dias. Após, havendo testamento ou interesse de incapaz dê-se 

vista ao Ministério Público. Do contrário, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise quanto à homologação-julgamento ou ulteriores 

deliberações. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005634-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON AMERICO BARUA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA ZAROUR BARUA (RÉU)

MAYRA ZAROUR BARUA (RÉU)

HEITOR ZAROUR BARUA (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005634-58.2017.8.11.0041. AUTOR(A): RAMON AMERICO BARUA RÉU: 

HEITOR ZAROUR BARUA, NADIA ZAROUR BARUA, MAYRA ZAROUR 

BARUA Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que os requeridos 

ainda não foram citados, conforme certidão de Id. 6663267, desta feita, 

determino a pesquisa INFOSEG com o fim de localizar o endereço dos 

mesmos. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o 

dia 10/12/2018, às 17:30 horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). 

Intime-se o requerente e citem-se os requeridos, 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, 19 de outubro de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001512-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALMIR ALVES DE ARAÚJO (INVENTARIADO)

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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001512-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA 

BARROS INVENTARIADO: ESPOLIO DE ALMIR ALVES DE ARAÚJO Vistos, 

etc. Determino a materialização integral do presente feito. Encaminhe - se 

para a distribuição para ser protocolado aos autos de código 825388. 

Após, arquive - se os presentes autos. Cumpra - se. CUIABÁ, 24 de 

outubro de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1156093 Nr: 34339-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAADS, AAES, GHAS, VADS, DDAES, DAA, 

ADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 Vistos, etc...

Código: 1253639.

Certifique-se senhor Gestor Judicial quanto à devolução dos autos nº 

3468-85.2008.811.0041 (código nº 332784) pelo advogado.

Após, conclusos

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020118-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA VITORIA GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA OAB - MT20581/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio (INVENTARIADO)

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 : 

1020118-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VALERIA VITORIA GOMES DE 

LIMA INVENTARIADO: ESPÓLIO Vistos, etc. Defiro por ora os benefícios 

da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do 

Código de Processo Civil Nomeio Inventariante herdeira Srª VALÉRIA 

VITÓRIA GOMES DE LIMA. Intime-se a Inventariante para providenciar: a) - 

recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de 

recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; 

b) – certidão acerca da existência de testamento deixado pelos autores da 

herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados; c) – Certidão negativa da Fazenda Pública Municipal e 

Federal em nome do de cujus. As providências deverão se dar no prazo 

de 20 (vinte) dias. Defiro requerimento de ID 14904558, determino a 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL, em favor da Requerente VALÉRIA 

VITÓRIA GOMES DE LIMA, a fim de que efetue a transferência do veículo 

Marca: GM-Chevrolet, modelo: Celta Life, Ano: 2008/2008, placa: 

KAN-6322, chassi: 9BGRZ48908G249934, Renavam: 00954845641 em 

nome da falecida para o Sr. Edenilson (id. 14904629). Ciência ao Ministério 

Público. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro 

de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036101-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENITA DE SOUZA SANTOS GUIMARAES (RÉU)

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 : 

1036101-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE ALBERTO GUIMARAES 

RÉU: ELENITA DE SOUZA SANTOS GUIMARAES Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS POR MÚTUO CONSENTIMENTO, 
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COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDENCIA DE NATUREZA ANTECIPADA 

formulada por JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES e ELENITA DE SOUZA 

SANTOS GUIMARÃES. Pugnam as partes pela procedência da ação de 

exoneração de alimentos, para que seja exonerada a pensão alimentícia 

do Sr. José. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relato. 

Decido. Cuida-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS POR 

MÚTUO CONSENTIMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDENCIA DE 

NATUREZA ANTECIPADA formulada por JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES e 

ELENITA DE SOUZA SANTOS GUIMARÃES. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, estando ainda às partes 

representadas pelo mesmo advogado, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, 

NCPC) o acordo realizado no Id. 16043096; extinguindo o presente com 

resolução do mérito. Oficie-se ao SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – 

SESC- ESTÂNCIA ECOLÓGICA SESC PANTANA, em Varzea Grande/MT, 

para que tome conhecimento desta decisão e cesse o desconto em folha 

de pagamento do Sr. José Alberto Guimarães referente à pensão 

alimentícia da Srª. Elenita de Souza Santos Guimarães. Após o transito em 

julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033740-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAYNE BRUNA DE MAGALHAES AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA OAB - MT7149/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE SANTANA DE AMORIM (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1033740-30.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CRISLAYNE BRUNA DE 

MAGALHAES AMORIM RÉU: LAERTE SANTANA DE AMORIM Vistos, etc... 

Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE 

ALIMENTOS proposto por CRISLAYNE BRUNA DE MAGALHÃES AMORIM, 

ROSIMEIRE RODRIGUES DE MAGALHÃES e LAERTE SANTANA DE 

AMORIM. Às partes entabularam acordo ID 12025638, requerendo a 

homologação do presente acordo. O representante do Ministério Público 

manifestou, Id.13424226, opinando pela homologação judicial do acordo 

avençado entre as partes. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no ID 12025638, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos; e extinguindo a presente 

com resolução do mérito. Oficie – se ao empregador do Sr. Laerte Santana 

de Amorim para que desconte em folha de pagamento, 26,9% de seus 

rendimentos, incluindo o 13º, e descontando somente INSS e IR e deposite 

na Agência 1216-5, Conta 67516-4, Banco do Brasil de titularidade da 

genitora dos alimentandos. Transitado em julgado, certifique-se, e, 

posteriormente, arquive-se o processo, observando-se as formalidades 

legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016353-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. M. (REQUERENTE)

F. J. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ DA PENHA CORREA OAB - MT0008119A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016353-65.2018.8.11.0041 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 

15975722 - "(...) 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 13626580, com as ressalvas 

mencionadas no presente, para que sejam produzidos seus jurídicos e 

legais efeitos e, em consequência, DECRETO O DIVÓRCIO do casal 

Fabiana Jung de Miranda e Davi Soares de Miranda, com a consequente 

extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge mulher a voltar a 

utilizar o nome de solteira, qual seja, Fabiana Jung, bem assim a 

implementação das demais obrigações assumidas na avença, atinente a 

guarda, alimentos, regulamentação do direito de visitas e partilha de bens, 

lembrando, em relação a esta, que se confere à cônjuge mulher a 

integralidade dos direitos de fiduciante decorrentes do Contrato de Compra 

e Venda do Imóvel, assim como o adimplemento das parcelas, na forma 

pactuada. Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

Serviço Registral Civil competente, observando-se a modificação do nome 

do cônjuge mulher. Desnecessária a inscrição no livro E do Cartório Local, 

nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. Deixo de determinar a 

expedição de Formal de Partilha e Alvará para transferência veicular, eis 

que as partes não possuem a propriedade dos bens, mas tão somente a 

posse, já que ambos constam alienação fiduciária. Ciência ao Ministério 

Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento pro rata das custas e despesas processuais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos." Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022511-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA TOZI SANCIAO (REQUERENTE)

MARIA TOZI SANCIAO (REQUERENTE)

ALDAIR TOZE SANCIAO (REQUERENTE)

KATIA APARECIDA SANCIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO TEODORO SANCIAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022511-39.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a Inventariante a fim de, no prazo de 90 dias, trazer aos autos 

as certidões de dívida atualizadas das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal 

(expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT) em nome do falecido, bem como o 

comprovante de pagamento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado 

da GIA-ITCD, e certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor 

da herança, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ, e o 

plano de partilha amigável. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007904-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. P. (EXECUTADO)

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 1007904-21.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID , impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes 

Técnico Judiciário
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036701-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RIBEIRO RAMOS SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BEATRIZ SANGALETTI LAVRATTI OAB - PR18646 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA SCHNEIDER (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. 1036701-07.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035771-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BUENO GALVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT0008932A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO BUENO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1035771-86.2018.8.11.0041 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 se processar em segredo de justiça, 

conforme dispõe o art. 189, inciso II, do CPC, o presente tramitará em 

sigilo, devendo ser efetuadas as anotações pertinentes. De outro norte, 

necessário salientar que a parte autora postula a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não acostou ao feito 

a necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, a ser por ela 

firmada, bem assim qualquer documento que demonstre 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. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003141-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. D. S. (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 1003141-74.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 16134441 e da Decisão de ID 15323691, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036185-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY CRISTINA MAGALHAES MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA GOMES OAB - MT19604/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DIAS DOS SANTOS (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. 1036185-84.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a requerente realiza a juntada de petições em duplicidade, o 

que apenas colabora para a avolumação desnecessária do processo 

virtual e, por consequência, compromete a sua célere tramitação. 

Necessário esclarecer ainda, que a Resolução nº. 03 de 12 de abril de 

2018, a qual regulamenta o PJE, é hialina ao dispor que o peticionamento 

no processo virtual, inicial e intermediário, deve ser efetuado através do 

editor de texto OU pela inclusão de arquivo em ‘pdf’, logo, SUPLICA-SE que 

não seja efetuado pelos dois meios, devendo as partes cooperarem para 

a rápida solução do litígio, obrigação instituída pela Lei Processual de 

2015, sob pena de indisponibilização de visualização, por este juízo, das 

peças e documentos repetidamente encartados ao feito. Prosseguindo, 

intime-se o subscritor da exordial para que aporte ao feito a procuração 

que eventualmente lhe fora outorgado pela parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção da demanda, nos termos do artigo 76, 

§1º, I, do Código de Processo Civil/2015. De outro norte, verifico que a 

parte autora postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável 

declaração de hipossuficiência, a ser firmada pela representante legal da 

infante, 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 supracitado, a fim de regularizar a 

situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício de assistência 

judiciária. Por fim, processe-se em segredo de justiça, nos termos do 

artigo 189, II, do Código de Processo Civil. Às providências. Cuiabá/MT, 24 

de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036779-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA SILVA BRANDÃO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL TIBALDE MORAIS (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. 1036779-98.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 
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sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1025246-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY DANIELLE GONCALVES CINTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONCALVES ALEIXO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Termo de audiência em anexo, no qual foi deliberado pela MMª. Juíza, o 

que se segue: “Reitere-se a intimação do Núcleo da Parte Adversa da 

Defensoria Pública deste Estado, na pessoa da Defensora Pública, Dra. 

Gislaine Figueira Desto, para ciência da nomeação e requerer o que 

entender de direito. Após a intimação da curadora especial do requerido 

começa-se a contar o prazo de 15 (quinze) dias para eventual 

impugnação, conforme disposições insertas no art. 752 do Código de 

Processo Civil. No mais, faculto a parte autora que instrua o processo com 

todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com 

o fito de demonstrar o fato ventilado na exordial. Com o decurso do prazo, 

conclusos para deliberação. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências".

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012012-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA BENEDITA NUNES DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN SOUZA DA CUNHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Termo de audiência em anexo, no qual foi deliberado pela MMª. Juíza, o 

que se segue: “VISTOS, ETC. Ante o exposto, resta o ato prejudicado e, 

considerando a imprescindibilidade da entrevista do interditando, 

suspendo a presente audiência e redesigno-a para o dia 12 de dezembro 

de 2018, às 15h00min. Publicada em audiência, saem os presentes 

devidamente intimados. Às providências. Ciência ao Ministério Público".

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024873-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA RONDON DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIA CIRIACA DE ARMECE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Termo de audiência em anexo, no qual foi deliberado pela MMª. Juíza, o 

que se segue: “Ficando a curadora especial ciente do prazo de 15 

(quinze) dias para eventual impugnação, conforme disposições insertas 

no art. 752 do Código de Processo Civil. No mais, tendo em vista a 

necessidade de realização de perícia médica, e considerando que estão 

suspensas as perícias agendadas por este juízo, que seriam realizadas 

por médico oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, e, ainda, tendo 

em vista que conforme noticiado no laudo médico encartado ao feito a 

deficiência do autor é congênita, inexistindo, a princípio, possibilidade de 

melhoras, determino que a equipe técnica deste Juízo, formada por 

psicólogo e assistente social, no prazo de 30 dias, procedam com a 

realização de estudo psicossocial na residência do autor, a fim de 

verificar a atual situação do interditado e a possibilidade da concessão da 

curatela definitiva do interditado em favor da requerente. Faculto a parte 

autora que instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar o fato ventilado na 

exordial. Com o laudo do estudo psicossocial nos autos, intimem-se as 

partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o parecer do Ministério 

Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências".

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001399-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA VAES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS KOTHRADE PEREZ (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. 1001399-14.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Considerando 

que o prazo vindicado para suspensão do processo transcorreu por 

inteiro, intime-se a parte autora para que seja acostado ao feito o 

endereço atualizado do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias. Às 

providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034749-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDNEY MANOEL DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN RICHARD RIBEIRO ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034749-90.2018.8.11.0041 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 

15949846 - "VISTOS, ETC. Perscrutando os autos, vislumbro que o autor é 

tenente coronel da polícia militar, e auferiu no mês de setembro do ano em 

curso renda líquida de R$17.059,94 (ID. 15896864), deixando entrever que 

não não se equipara aos reconhecidamente pobres e, tampouco que o 

pagamento das custas e despesas processuais surtirá negativamente no 

seu sustento. Vale dizer,“[...] a declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Nesse viés, a 

petição inicial veio desacompanhada de qualquer documento que 

demonstre que o requerente pode ser considerado pobre nos termos da 

lei, e, a priori, até que faça prova em contrário, teria condições de arcar 

com as custas e despesas processuais. Ademais, nem se cogita a 

questão patrimonial do autor, mas sim a possibilidade de pagamento das 

custas processuais, e que em razão da sua condição de policial militar, 

não obstaria o pagamento das aludidas custas com prejuízo de seu 

sustento. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de 

pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica 

presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que 

há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no 

estado de miserabilidade declarado. (Ag 62870/2015, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE DO JUIZ EM AFASTAR O BENEFÍCIO 
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– ART. 5º DA LEI Nº 1.060/50 – PREQUESTIONAMENTO DO ART. 5º, XXXV 

E LXXIV, DA CF/88 E DOS ARTS. 2º E 5º DA LEI Nº 1.060/50 – PRECEITOS 

INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO – RECURSO DESPROVIDO. 

“Se as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado tem 

condição de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório 

não foi suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, como no caso 

em comento, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (TJMT, RAI 

nº 35901/2011) Está consolidada, na e. Primeira Câmara Cível deste 

Tribunal, a possibilidade de se condicionar o benefício da assistência 

judiciária gratuita à comprovação de privação material, à luz do art. 5º, 

LXXIV da CF/88, quanto mais se o valor dos títulos executivos (cheques) 

objetos da ação faz, em princípio, presumir que não se trata de pessoa 

pobre. O juiz da causa pode indeferir o pedido de assistência judiciária 

gratuita, com fundamento fático, como lhe faculta a regra prevista no art. 

5º da Lei nº 1.060/50. O indeferimento do pedido não importa em violação 

ao princípio constitucional do acesso à Justiça. “Não se exige do julgador, 

mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um 

dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente 

apreciada a matéria relevante.” (TJMT, Embargos de Declaração nº 

83833/2011).” (AI, 49533/2013, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no 

DJE 12/11/2013). Ademais, inobstante a atual Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso XXXV, tenha assegurado a todos o acesso facilitado à 

Justiça, instituiu no inciso LXXIV do mesmo dispositivo, que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a 

insuficiência de recursos, o qual fora reforçado pelos artigos 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, os quais estabeleceram as 

normas para sua concessão, situação que não restou devidamente 

demonstrada nos autos. Destarte, considerando o não preenchimento dos 

requisitos dispostos no artigo 98 e subsequentes do Novo Código de 

Processo Civil, faculto a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, para que aporte aos autos documento capaz de demonstrar a sua 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento da benesse 

pleiteada. Após, conclusos para deliberação. Intimem-se. Às 

providências." Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 461876 Nr: 30677-58.2010.811.0041

 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: EDLC, JDLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA - OAB:14.506, LUCIANA R. BRITO SILVA RAMOS - 

OAB:11.197/MT, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:67905-E/SP, RUBIA 

SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 30677-58.2010 (cód. 461876)

VISTOS, ETC.

 Defiro o pleito de fls. 86/87.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 945368 Nr: 57625-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPBS, IPBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHBS, RNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 57625-95.2014 – Cód. 945368

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, vislumbro que, conforme mandado de citação e 

intimação, e certidão de fls. 43/44, no dia 29.5.2015, o requerido Pedro 

Henrique Brito Spena fora devidamente citado quanto aos termos da 

presente ação, intimado para apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, e, quanto ao arbitramento dos alimentos provisórios, 

determinados por este juízo.

Dessa mesma maneira, a requerida Rosangela Nancy Brito fora 

devidamente citada e intimada dos termos da decisão de fls. 26/27, 

consoante mandado e certidão de fls. 45/46.

Entretanto, ambos os requeridos mantiveram-se inertes, deixando 

transcorrer in albis o prazo para apresentar a peça contestatória.

Diversas foram as tentativas deste juízo para solucionar o conflito, todas 

infrutíferas, vez que os requeridos não demonstraram o mínimo esforço a 

fim de cooperar para o desfecho deste processo.

Desta feita, nos termos do art. 344 do CPC, decreto a revelia dos 

requeridos Pedro Henrique Brito Spena e Rosangela Nancy Brito, no 

entanto, por se tratar de direitos indisponíveis, a revelia não produzirá 

seus efeitos, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015, notadamente o de se 

presumir como verdadeiros os fatos articulados na inicial.

Ato contínuo, nos termos do art. 348 do CPC, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as provas que pretende 

produzir.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 908021 Nr: 35549-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DA SILVA, CASMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA DA SILVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15.802, MACELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Processo nº 33549-77.2014 – Cód. 908021

VISTOS, ETC.

Inicialmente, necessário salientar que, conforme institui a legislação pátria 

processual, o recebimento e processamento do pedido de cumprimento de 

sentença possuem como requisito indispensável a existência de cálculo 

apresentado pela parte requerente, razão pela qual, determino a intimação 

do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 524 

do CPC/2015, sob pena de indeferimento da pretensão.

Com o aporte do documento aos autos, prossiga na decisão que segue.

Prosseguindo, indefiro a pretensão de fls. 224/225, para a intimação da 

executada por edital, eis que não foram esgotados todos os meios para a 

sua localização.

Em decorrência, expeça-se novo mandado de intimação à requerida, no 

endereço constante à fl. 205, nos termos da decisão de fl. 206.

No cumprimento da diligência o Sr. Oficial de Justiça deverá comparecer 

no endereço da exequente em horários diferentes, inclusive no período 

noturno e, ainda, certificar no tocante à ocorrência de tentativa de 

ocultação.

Às providências.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1022946 Nr: 33370-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDQL, RQL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDQ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - 

OAB:18378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Processo nº 33370-39.2015 (cód. 1022946)

 VISTOS, ETC.

Perscrutando os autos, vislumbro que o juízo recebeu, neste processo, 

somente o débito alimentar devido entre agosto/2017 a outubro/2017, mais 

as pensões alimentícias que vencessem no curso do processo, fls. 

35/35-v.

Outrossim, tendo em vista que o presente cumprimento de sentença 

trata-se de adimplemento de débitos alimentares, indefiro o levantamento 

da quantia depositada à fl. 51 e depósito na conta da patrona do 

exequente, devendo aportar aos autos a conta bancária de titularidade do 

exequente ou sua genitora.

Por conseguinte, determino a intimação do exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente o cálculo atualizado da dívida, nos termos 

da decisão suso mencionada, abatendo-se o valor depositado à fl. 51, 

bem assim informe a conta bancária nos termos acima destacados.

Decorrido o aludido interregno com ou sem manifestação, certifique-se, 

colha-se o parecer do Ministério Público e, em seguida, conclusos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 847224 Nr: 50751-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDM, DADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT, HYDEBALDO FERNANDO DUQUE FREIRE - 

OAB:17.718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA MACEDO DE CASTRO 

- OAB:12.645/MT, TAINÁ MIRANDA DE ALCÂNTARA - OAB:OAB/MT 

15.783

 Processo n° 50751-31.2013 (cód. 847224)

VISTOS, ETC.

Manifeste-se a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado ás fls.159/162.

Sem prejuízo, suspendo, por ora, a multa arbitrada à fl.157-v, e, na 

sequência, tendo em vista que o requerido demonstrou o interesse em 

solucionar o conflito de maneira consensual, com fulcro no art. 3º, §3º do 

Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 18 de dezembro de 2018, às 15h00min, devendo as partes serem 

intimadas, a fim de que compareçam na audiência agendada, 

acompanhadas de seus advogados/defensores públicos.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 461876 Nr: 30677-58.2010.811.0041

 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: EDLC, JDLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA - OAB:14.506, LUCIANA R. BRITO SILVA RAMOS - 

OAB:11.197/MT, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:67905-E/SP, RUBIA 

SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

tratando-se de feito sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo 

apenas da retirada de documento já expedido, impulsiono os autos para 

intimar a parte ELIZABETH DE LARA COSTA a fim de, em 5 (cinco) dias, 

comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, sob 

pena dele ser arquivado juntamente com o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1162732 Nr: 37072-56.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFDOR, FFOR, JDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSE NOGA - OAB:3.830, 

UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 37072-56.2016 (Cód. 1162732)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que a exequente Flávia Franciuslin Oliveira 

Ramos atingiu a maioridade, razão pela qual, determino a sua intimação 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, seja regularizada a representação 

processual, sob pena de extinção do processo, em relação à citada 

exequente, nos termos do art. 76, §1º, I do CPC.

De outro viés, vislumbro que, por duas vezes, foram expedidos ofícios à 

empresa BALKO MÁQUINAS, entretanto, as correspondências foram 

devolvidas com o status de “recusado”, não havendo justificativas para 

tais recusas.

Desta feita, determino a expedição de mandado, a ser cumprido por Oficial 

de Justiça, com o fito de intimar o representante legal da empresa supra 

citada, para que cumpra integralmente a decisão de fl. 67, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incorrer em crime contra a administração da 

Justiça, nos termos do art. 22 da Lei 5.478/1968.

Com o aporte das informações a serem prestadas pela empresa suso 

mencionada, intime-se a parte autora pra manifestar-se, apresentando o 

cálculo exequendo, se for o caso.

Às providências.

Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 785984 Nr: 39866-89.2012.811.0041

 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: ERZILA DE ALMEIDA PERRI, ANA DE ALMEIDA 

VARGAS BATISTA, ORIVALDO AQUINO DE ALMEIDA, ANTONIO ANTERO 

DE ALMEIDA, ESPOLIO DE LUIZ TEODORO DE ALMEIDA, ULRIKE PUPP DE 

ALMEIDA, FRANCISCA JULIA DE ALMEIDA CARVALHO, JOSE CARLOS DE 

ALMEIDA, IRACEMA PUPP DE ALMEIDA, PEDRO GODDARD DE ALMEIDA, 

FLORINDA PUPP DE ALMEIDA, KONSTANTIN LUDWING DE ALMEIDA, 

MANOEL BOSCO DE ALMEIDA, MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA CURVO, 

ELIETH DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDGAR ESPERIDIAO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ANTERO DE ALMEIDA - 

OAB:0368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.Compulsando os autos, verifico informação de que, em 

3.3.2013, ocorrera o falecimento da requerente Francisca Júlia de Almeida 

Carvalho, a qual tratava-se de herdeira do seu falecido irmão Edgar 

Esperidião de Almeida, inventariado nestes autos.Analisando o pleito de 

fls. 190/191, verifico que os filhos e neta da falecida pretendem realizar o 

levantamento do alvará de fl. 171, deixado por Francisca Júlia, mediante a 

expedição de novo alvará judicial, em nome de Mário Márcio Carvalho, 

Ronald Bruno de Carvalho e Isadora Marimon de Carvalho.Contudo, 

conforme se entrevê da certidão de óbito acostada à fl. 197, a extinta 

deixou 2 (dois) filhos e deixou bens a inventariar.Nessa toada, necessário 

salientar que o Código de Processo Civil estipula, em seu artigo 666 que: 

Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores 

previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980. Depreende-se das 

normativas supra transcritas que o procedimento previsto na Lei nº. 

6.858/80 se trata de uma exceção legislativa que visa simplificar o 

levantamento de valores deixados pelo extinto quando inexistir outros 
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bens a partilhar.Ocorre que, conforme sobredito, a Sra. Francisca Júlia 

deixou bens a inventariar, evidenciando a necessidade de abertura de 

inventário, o que impossibilita a utilização da via eleita para o levantamento 

de valores.Como é sabido, o interesse de agir advém da necessidade de 

se obter, através do processo, proteção ao interesse substancial, sendo, 

ainda, imprescindível o manejo da via adequada para a consecução da 

pretensão deduzida em juízo. No presente feito, não existe 

interesse-adequação, porquanto, diante da existência de bens a partilhar, 

imperativa a abertura/habilitação dos valores em autos de inventário, ainda 

que na forma de arrolamento, razão pela qual, INDEFIRO o processamento 

do pleito de fls. 190/191.Às providências.Cuiabá/MT, 22 de outubro de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 986649 Nr: 17022-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVGA, ECGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO AQUINO 

TAQUES - OAB:13.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:23836/O

 Processo nº 17022-43.2015 – Cód. 986649

VISTOS, ETC.

Perscrutando os autos, vislumbro que a exequente formulou proposta de 

acordo referente às parcelas alimentares vencidas até o mês de 

julho/2018.

Desta feita, determino a intimação da exequente, a fim de que, no prazo de 

5 (cinco) dias, apresente cálculo atualizado do débito, acrescendo as 

mensalidades vencidas, bem assim, querendo, deverá trazer aos autos 

nova proposta de parcelamento, abarcando os débitos vencidos até este 

mês.

Ato contínuo, havendo nova proposta de parcelamento realizada pela 

exequente, intime-se, com urgência, o executado, através de seu patrono 

habilitado nos autos, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quanto à proposta ofertada pela exequente, após, dê-se vistas ao 

Ministério Público e, imediatamente conclusos.

Não havendo nova proposta de parcelamento efetuada pela exequente, 

dê-se vistas ao Ministério Público e, em sequência, conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 327923 Nr: 805-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMSP, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431, LUDOVICO 

ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA - OAB:PORTO VELHO

 Processo nº 805-66.2008 – Cód. 327923

VISTOS, ETC.

Acolho a pretensão de fl. 230 e, por conseguinte, proceda-se com a 

busca no Sistema INFOJUD da última declaração de Ajuste Anual de 

Imposto de Renda em nome do executado (CPF nº. 422.097.562-34).

Positiva a diligência ou não, manifeste-se o exequente em prosseguimento.

Sem prejuízo, proceda-se com a retificação do polo ativo da presente 

demanda, tendo em vista que o exequente atingiu a maioridade, bem assim 

substituindo a capa dos autos, a qual está danificada.

Cumpra-se e intimem-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 804996 Nr: 11460-24.2013.811.0041

 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: MIRELA BEATRIZ DE SOUZA FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA BEATRIZ DE SOUZA FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7.021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11460-24.2013 – Cód. 804996

VISTOS, ETC.

Tendo em vista o pleito de fls. 44/49, determino a intimação da curadora da 

interditada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos 

esclarecimentos quanto à destinação que será dada ao valor auferido com 

a venda do veículo GM/MERIVA MAXX, Placa JZX 8816, ano/modelo 

2005/2005, caso haja autorização deste juízo.

Após o decurso do interregno supramencionado, manifeste-se o Ministério 

Público e, após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 850828 Nr: 53848-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGV, ADSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES MOREIRA 

SAMANIEGO - OAB:5.112, FRANCISCA DE ARAUJO MARQUES - 

OAB:2661/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Processo n. 53484-39.2013 (Cód. 850828)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido às fls. 187/188, e, para tanto, determino a pesquisa 

junto ao sistema conveniado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (TRE), a fim de obter o atual paradeiro do executado.

Em decorrência, localizado algum endereço, expeça-se novo mandado de 

penhora, avaliação e remoção de ambos os veículos restritos, nos termos 

da decisão fl.153.

De outro viés, indefiro o pedido de inserção de restrição sobre o veículo 

Fiat Siena, Placa OBQ 7109, vez que esta já fora levada à efeito por este 

juízo à fl. 154.

Sem prejuízo, determino a intimação da exequente, a fim de que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, traga aos autos cálculo atualizado da dívida, bem 

assim o que entender de direito.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 513665 Nr: 2472-88.1988.811.0041

 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: STELLA ALBERTINA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DARCY AVELINO DA SILVA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056, FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA NETO - OAB:6.707/MT, 

FRANCISCO VILLANOVA FILHO - OAB:1064/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2472-88.1988 – Cód. 513665

VISTOS, ETC.

Analisando detidamente o feito, vislumbro que a descrição contida na 

exordial, fls. 9/14, faz menção tão somente ao bem caracterizado no 

Primeiro Traslado de Escritura (fls. 27/30), onde consta no verso da fl. 27 

que o imóvel possui 15 (quinze) metros de frente o qual fora lavrado em 

notas do Sexto Ofício desta cidade, e transcrito no Cartório do Ofício do 

Registro de Imóveis, sob nº 1.668, à fl. 76, do livro 3-F.

Outrossim, consoante certidão expedida pelo Cartório do Segundo Ofício 

de Cuiabá/MT, encartada à fl. 32, esta dispõe, uma vez mais, 

exclusivamente sobre o imóvel transcrito na matrícula 1.668, com 15 

(quinze) metros de frente, ou seja, não há motivo algum que deixa 

entrever ou possa ensejar dúvidas quanto à metragem do referido imóvel.

Com isso, vislumbro que o caso não se amolda ao disposto no art. 656 do 

CPC, motivo pelo qual, indefiro o processamento do pedido de 

re-ratificação, na medida em que, muito embora talvez tivesse sido 

intencionado na época, não houve a descrição e a partilha do imóvel 

descrito na matrícula nº 5.574, fl. 157, livro 3-I (fl. 124), tampouco houve a 

ocorrência de inexatidões materiais na sentença transitada em julgado, de 

maneira que, a partilha do mencionado imóvel deverá ser objeto de 

sobrepartilha.

Por fim, ante a informação do óbito da inventariante-meeira, os seus 

sucessores deverão ser habilitados, nos termos do art. 687 do CPC, 

mormente quanto ao processamento da eventual sobrepartilha de bens.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1091190 Nr: 6673-44.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPBS, IPBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT, RAFAEL KRUEGER - OAB:12058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6673-44.2016 – Cód. 1091190

VISTOS, ETC.

Inicialmente, constato que não foram juntados aos autos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, quais sejam, documentos pessoais 

da exequente e de sua representante, comprovante de residência, 

declaração de hipossuficiência ou qualquer outro documento que 

comprove a insuficiência de recursos para a concessão da benesse da 

gratuidade da justiça, instrumento procuratório a ser firmado pela genitora 

da exequente na figura de representante da filha (e não em nome próprio), 

petição inicial do processo principal.

Os citados documentos são imprescindíveis a comprovar, nestes autos, a 

relação de parentesco entre as partes e suas respectivas qualificações, 

vez que o documento juntado às fls. 9/11 não faz qualquer menção a esse 

respeito.

Por esta razão, chamo o feito à ordem para determinar a intimação da 

parte autora a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a 

situação acima, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo suso mencionado, certifique-se e volte-me conclusos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1028668 Nr: 36129-73.2015.811.0041

 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: THAISA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA, SILENE 

MIATELLO, CELIA APARECIDA MIATELLO, THIAGO LUCIO DE LIMA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DE LIMA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELON ANGELOS DE 

MACEDO - OAB:11.009-B, MARCELON ANGELOS DE MACEDO - 

OAB:11009-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 36129-73.2015 (cód. 1028668)

VISTOS, ETC.

 Defiro o pleito de fls. 187/188 e, em decorrência, determino a expedição 

de Alvará Judicial a fim de autorizar a inventariante a promover a venda do 

veículo CHEVROLET/CLASSIC LS, Placa OAX 0146, Cor Branca, 

ano/modelo 2013/2014, Renavam 00587144793.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 744221 Nr: 41245-02.2011.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSGDR, ABDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10120, FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES - 

OAB:7819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THASSIA LORENA DE 

ANDRADE DIAS - OAB:18534

 Processo n. 41245-02.2011 (Cód. 744221)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, verifico que a exequente Laryssa atingiu a maioridade civil no 

curso da demanda, conforme bem salientado pelo d. Promotor de Justiça 

em sua manifestação de fl. 275.

Em decorrência, deverá regularizar a sua representação processual, 

acostando ao feito o indispensável instrumento procuratório, razão pela 

qual determino que seja intimada para tal finalidade, ao que lhe concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil/2015, lapso em que o 

processo permanecerá suspenso.

Se regularizada a situação supra no lapso assinalado, o que deverá ser 

certificado, proceda-se com a retificação no sistema e capa dos autos, 

passando ao cumprimento das determinações que seguem.

Expeça-se alvará de levantamento, em favor da exequente, dos valores 

depositados nos autos, observando a conta bancária declinada às fls. 

254/255.

Ato contínuo, expeça-se certidão da dívida e proceda-se com o 

encaminhamento para protesto no Cartório competente, no que atine aos 

alimentos pretéritos, conforme reiteradamente vindicado nos autos.

Na sequência, considerando que, ao que tudo indica, houve a 

regularização do pagamento da verba alimentar, indefiro o pedido de 

prisão civil, devendo a exequente manifestar-se em prosseguimento.

Por fim, não sendo regularizada a representação processual da 

exequente, conclusos para deliberação.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1021343-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. Q. (REQUERIDO)

E. O. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA YARA RIBEIRO 

SALES SANSAO PROCESSO n. 1021343-02.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $6,864.00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: 

MARIA DOS SANTOS PERES POLO PASSIVO: DARCILENE APARECIDA DE 

QUEIROZ e EDSON OLIMPIO FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, 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 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 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. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de guarda 

na qual a requerente alega, em síntese, que é avó materna da menor cuja 

guarda pretende, filha dos requeridos, e que cuida da criança há mais de 

nove anos, desde o término do relacionamento dos autos e da posterior 

prisão da mãe. Assim, requer, ao final, a procedência do pedido, 

concedendo-lhe a guarda definitiva da menor. DECISÃO: ID 16001335 - 

"VISTOS, ETC. Tendo em vista, que já foram realizadas pesquisas de 

endereço atualizado dos réus, junto aos sistemas conveniados ao TJMT, 

cuja citação foi infrutífera, conforme a certidão do oficial de justiça de ids. 

15743193 e 15926486, e não tendo a autora conhecimento do atual 

endereço, DEFIRO o pedido da autora, determino a citação dos réus, por 

edital, para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em 

não sendo contestada ação, desde já, nomeio curador especial ao réu, 

citado por edital, na pessoa do(a) Douto(a) Coordenador(a) do Núcleo de 

Prática Jurídicas do ICEC, que deverá ter vistas dos autos para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar de contestação." ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 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, CARLOS HENRIQUE SALIES 

RIBEIRO, digitei. CUIABÁ, 24 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024994-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GINA EVA DE OLIVEIRA TUNES (AUTOR(A))

LEANDRO SOUZA TUNES (AUTOR(A))

FRANCIS VALDO DE OLIVEIRA TUNES (AUTOR(A))

ROSANA DE OLIVEIRA TUNES (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA OLIVEIRA TUNES (AUTOR(A))

ELIZA DE SOUZA TUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE SOUZA NUNES (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. 1024994-42.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

necessário salientar que os interessados postulam a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não acostaram ao 

feito a necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, a ser 

firmada por eles firmada, bem assim qualquer documento que demonstre 

que preenche os requisitos para o deferimento da benesse pretendida, 

assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser indeferido o 

benefício de assistência judiciária. 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. Prosseguindo, 

vislumbro tratar-se de Expedição de Alvará Judicial para Levantamento de 

Benefício Previdenciário apresentado por Leando Souza Tunes, Francisco 

Valdo de Oliveira Tunes, Maria Aparecida de Oliveira, Eliza de Souza 

Tunes, Gina Eva de Oliveira Tunes, Rosana de Oliveira Tunes, todos 

qualificados nos autos, visando o recebimento do crédito atinente FGTS e 

PIS, depositados na Caixa Econômica Federal, não recebidos em vida pelo 

de cujus Francisco de Souza Tunes, genitor dos interessados. Ao final, 

postulam a remessa de ofício à instituição bancária mencionada, com o 

desiderato de obter o saldo existente em favor do extinto, bem assim a 

expedição do alvará de levantamento, além da concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, necessário salientar que a Lei n.º 6.858/80, 

a qual dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de 

valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu 

artigo 1° que: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos ao 

extinto e não pagos em vida, há a exigência de comprovação da condição 

de dependentes habilitados perante a previdência social, ou, na sua falta, 

aos sucessores previstos na lei civil. Nesta toada, determino a expedição 

de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este 

juízo quem são os dependentes habilitados do de cujus Francisco de 

Souza Tunes. Com a resposta do INSS nos autos, intimem-se os 

requerentes para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entenderem de direito. Sem prejuízo, expeça-se ofício à 

Caixa Econômica Federal, requisitando informações, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre eventuais créditos depositados em favor do extinto, a 

título de FGTS e PIS. Consigne, no alusivo ofício que, sendo constatada a 

existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta 

Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá proceder com a 

vinculação dos valores. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL
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Processo Número: 1025149-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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. 1025149-45.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

Pedido de Alvará Judicial apresentado por Rosemari do Nascimento, 

qualificada nos autos, visando o recebimento do crédito atinente ao FGTS, 

depositado na Caixa Econômica Federal, não recebido em vida pela de 

cujus Camila Reginaldo Gomes, filha da interessada. Ao final, postula a 

remessa de ofício à instituição bancária mencionada, com o desiderato de 

obter o saldo nelas existentes em favor da extinta, bem assim a expedição 

do alvará de levantamento, além da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, verifico que a parte interessada pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuí 

condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu 

próprio sustento. Entretanto, nas ações em que se pretende a expedição 

de Alvará, que tenham por objeto os direitos deixados pela de cujus, 

deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça 

gratuita, a quantia a ser recebida pela requerente, e não a capacidade do 

próprio interessado, vez que as custas processuais e demais despesas 

serão suportadas pelo valor que se pretende receber, razão pela qual, 

postergo a apreciação do pedido de assistência gratuita para momento 

posterior. Pois bem, necessário salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual 

dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores 

não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° 

que: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e 

os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos a 

extinta e não pagos em vida, há a exigência de comprovação da condição 

de dependentes habilitados perante a previdência social, ou, na sua falta, 

aos sucessores previstos na lei civil. Ressalte-se que, caso a falecida 

não tenha deixado dependentes habilitados perante o INSS, nos termos da 

normativa outrora citada, o pagamento da verba pretendida será realizada 

em conformidade com o disposto na legislação civil, hipótese em que 

ambos os pais serão beneficiários dos valores não pagos em vida à 

extinta. . No caso dos autos, há o informe na peça de ingresso de que a 

falecida, não era casada, nem convivia em união estável, além do mais, 

não deixou filhos nem bens a inventariar, tendo como herdeiros 

necessários, a postulante e o seu genitor Sr. Osni Reginaldo Gomes. Em 

decorrência, a requerente postulou intimação do genitor Sr.Osni Reginaldo 

Gomes, para manifestar-se acerca da presente ação e informar se 

renuncia ao crédito a que tem direito em seu favor. Desta feita, intime-se 

conforme requerido. Esclareço que, a requerente concorre em grau de 

igualdade com o genitor da falecida, e, não sendo o mesmo incluído no 

polo ativo da demanda ou apresentar renúncia dos valores, será liberado 

em favor da interessada, apenas a quota parte que faz jus, e não a 

integralidade do saldo existente. Sem prejuízo, determino a expedição de 

ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo 

quem são os dependentes habilitados da de cujus Camila Reginaldo 

Gomes. Com a resposta do INSS nos autos, intime-se a requerente para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito. Por conseguinte, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, 

requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais 

créditos depositados em favor da extinta, a título de FGTS. Consigne, no 

alusivo ofício que, sendo constatada a existência de saldo positivo, 

deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, 

devendo o Sr. Gestor proceder com a vinculação dos valores. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de 

outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024059-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. M. (REQUERENTE)

ELIMAR SOUZA MAGALHÃES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO OAB - MT17642/O (ADVOGADO(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT21412/O 

(ADVOGADO(A))

GISELIA SILVA ROCHA OAB - MT14241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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. 1024059-02.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Recebo o 

presente feito no estado em que se encontra e, em sequência, passo ao 

exame do pedido. Trata-se de pedido de Alvará Judicial para 

Levantamento Valores apresentado por Elimar Souza Magalhães, por si e 

representando a filha menor Esther Ricas Magalhães, ambos qualificados 

nos autos, visando o recebimento do crédito atinente ao FGTS depositado 

na Caixa Econômica Federal e a expedição de ofício ao INSS para 

requisitar o pagamento do Benefício Previdenciário não recebidos em vida 

pela de cujus Priscila Rodrigues Ricas Magalhães, esposa e mãe dos 

interessados. Postula, em apertada síntese, a remessa de ofício as 

instituições mencionadas, com o desiderato de obter os créditos 

existentes em favor da extinta, bem assim a expedição do alvará de 

levantamento. Ao final, pleiteou a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. É o Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que os interessados 

pretendem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o 

fundamento de que não possuem condições de arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas ações em 

que se pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto os direitos 

deixados pela de cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela requerente, 

e não a capacidade do próprio interessado, vez que as custas 

processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que se 

pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Pois bem, necessário 

salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não recebidos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependente habilitado perante 

a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos na lei 

civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os dependentes 

habilitados da de cujus Priscila Rodrigues Ricas Magalhães. Ressalta-se 

que, caso a falecida não tenha deixado dependentes habilitados perante o 

INSS, nos termos da normativa outrora citada, o pagamento de verba 

pretendida será realizada em conformidade com o disposto na legislação 

civil. Com a resposta do INSS nos autos, intime-se o interessado para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, 

requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais 

créditos depositados em favor do extinto, a título de FGTS. Por 

conseguinte, tendo em vista que, a princípio, os valores depositados no 

Banco do Bradesco, refere-se a benefício previdenciário e, ao que tudo 

indica, o saldo existente na instituição financeira, retornou para o INSS por 

ausência de saque no prazo legal, determino que seja oficiado o referido 

instituto, requisitando informações acerca de eventuais créditos em favor 

da extinta. Consigne, nos alusivos expedientes que, sendo constatada a 

existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta 

Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor proceder com a 

vinculação dos valores. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Às 
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providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026667-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR QUINTANILHA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIO QUINTANILHA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDIANA QUINTANILHA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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. 1026667-70.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que 

não foi encartado aos autos, o documento pessoal do falecido, Sr. 

Joaquim Marciano da Silva, documento este, indispensável à propositura 

da presente ação, nos termos do 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, conforme as disposições do art. 321, 

parágrafo único, do CPC/2015. 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. Prosseguindo, 

vislumbro tratar-se pedido de Expedição de Alvará Judicial apresentado 

por Márcio Quintanilha Silva, Moacir Quintanilha da Silva, Claudiana 

Quintanilha Silva, todos qualificados nos autos, visando o recebimento do 

crédito atinente FGTS e PIS, depositados na Caixa Econômica Federal, não 

recebidas em vida pelo de cujus Joaquim Marciano da Silva, genitor dos 

interessados. Ao final, postulam a remessa de ofício à instituição bancária 

mencionada, com o desiderato de obter o saldo existente em favor do 

extinto, bem assim a expedição do alvará de levantamento, além da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que os 

interessados pretendem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas 

ações em que se pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto 

os direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a 

análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela 

requerente, e não a capacidade do próprio interessado, vez que as 

custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que 

se pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Pois bem, necessário 

salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos 

na lei civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do de cujus Joaquim Marciano da Silva. Com a 

resposta do INSS nos autos, intimem-se os requerentes para 

manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Caixa Econômica 

Federal, requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre 

eventuais créditos depositados em favor do extinto, a título de FGTS e PIS. 

Consigne, no alusivo ofício que, sendo constatada a existência de saldo 

positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder 

Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá proceder com a vinculação dos 

valores. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017823-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENDRYW LUCCAS FARDIM DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANE CATARINA FARDIM GARCIA OAB - 710.833.111-07 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo: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. 1017823-34.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

pedido de Expedição de Alvará Judicial apresentado por Hendryw Luccas 

Fardim da Luz, representado por sua genitora Roseane Catarina Fardim 

Garcia, ambos qualificados nos autos, visando o recebimento do crédito 

atinente ao FGTS depositado na Caixa Econômica Federal, não recebido 

em vida pelo de cujus Clebes Fernandes da Luz, genitor do interessado. 

Postula, em apertada síntese, a remessa de ofício à instituição bancária 

mencionada, com o desiderato de obter o saldo existente em favor do 

extinto, bem assim a expedição do alvará judicial, para proceder com o 

levantamento apenas de sua quota parte, haja vista que o de cujus 

possuía outros filhos. Ao final, pleiteou a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. É o Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que a parte 

interessada pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob 

o fundamento de que não possuí condições de arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas ações em 

que se pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto os direitos 

deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela requerente, 

e não a capacidade do próprio interessado, vez que as custas 

processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que se 

pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Pois bem, necessário 

salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não recebidos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependente habilitado perante 

a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos na lei 

civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os dependentes 

habilitados do de cujus Clebes Fernandes da Luz. Com a resposta do INSS 

nos autos, intime-se o interessado para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Sem prejuízo, 

expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando informações, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais créditos depositados em favor 

do extinto, a título de FGTS. Consigne, no alusivo ofício que, sendo 

constatada a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito 

na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor proceder com a 

vinculação dos valores. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038719-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DE AMORIM (REQUERENTE)

ROZINHA DORILEO DE AMORIM (REQUERENTE)

DOURATI DORILEO AMORIM KLAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCX DORILEO DE AMORIM (INVENTARIADO)
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Outros Interessados:

ANTONIA DORILEO DE AMORIM (HERDEIRO)

LEONALDO DORILEO AMORIM (HERDEIRO)

CORACIR DORILEO DE AMORIM (HERDEIRO)

AURIVALDA DORILEO AMORIM (HERDEIRO)

JOAO DE AMORIM DORILEO (HERDEIRO)

JAMIL DORILEO DE AMORIM (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Inventário n.º 1038719-35.2017 VISTOS, ETC. Inicialmente, recebo à 

emenda a inicial efetuada no ID. 12629120, assim como os documentos 

que a instruem, devendo ser retificado o valor da causa no Sistema PJE. 

No que atine à concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o 

fundamento de que os herdeiros não possuem condições de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo ao seu sustento, necessário salientar, 

novamente, que nas ações de inventário deve-se levar em consideração, 

para a análise do requerimento de gratuidade a capacidade financeira do 

espólio, e não do inventariante e/ou dos herdeiros, vez que as custas 

processuais e demais despesas serão suportadas pelo próprio espólio. 

No presente caso, foi atribuído aos bens o valor total de R$280.000,00 

(duzentos e oitenta mil reais), razão pela qual, defiro, por ora, o pedido de 

justiça gratuita. Na sequência, considerando a concordância dos demais 

herdeiros, NOMEIO inventariante a filha da extinta, DOURATI DORILÊO DE 

AMORIM KLAK, conforme autoriza o artigo 617, III, do CPC/2015[1], a qual 

deverá bem e fielmente desempenhar a função, independente de termo. 

De outro vértice, necessário salientar que com a entrada em vigor do 

Código de Processo Civil de 2015, tornou-se possível o processamento 

das ações de inventário na forma de arrolamento, quando o valor dos 

bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, 

conforme prevê o artigo 664 da lei processual em vigor, mesmo nas 

situações em que haja herdeiro incapaz, tal como é o caso dos autos, 

havendo como condicionantes, apenas, a anuência das partes e do 

Ministério Público (art. 665 do CPC). Desta feita, intimem-se as partes e o 

parquet para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem quanto à 

tramitação do presente processo na forma de arrolamento simples/comum. 

Com o decurso do lapso suso, e havendo concordância, intime-se a 

inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, colacionar aos autos o 

comprovante de pagamento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado 

da GIA-ITCD, e certidão de inexistência de testamento deixado pela autora 

da herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. 

Cumpridas tais determinações, renove-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 15 dias, volvendo-me conclusos para eventual 

homologação. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito [1] Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: (...) 

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029776-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MOURA SOUZA LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON DE SOUZA LEAL (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 nº. 1029776-29.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

necessário salientar que a POLITEC suspendeu todas as perícias 

agendadas por este juízo, restando inócuos os esforços envidados por 

esta magistrada para a realização de convênio a fim de atender os 

beneficiários da justiça gratuita. Todavia, com o desiderato de otimizar a 

entrega da prestação jurisdicional e evitar a paralização do processo até 

que a situação seja solucionada, determino que a equipe técnica deste 

Juízo, formada por psicólogo e assistente social, no prazo de 30 (trinta) 

dias, realize estudo psicossocial na residência da parte autora, a fim de 

verificar a atual situação do interditado e a possibilidade de concessão da 

curatela definitiva em favor da parte requerente. Sem prejuízo da 

determinação supra, faculto a parte autora que instrua o processo com 

todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com 

o fito de demonstrar os fatos ventilados na exordial. Após, com o laudo do 

estudo psicossocial nos autos, intimem-se as partes, a fim de 

manifestarem-se, e, em sequência, colha-se o parecer do Ministério 

Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015744-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA CAVALCANTE DOS SANTOS (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 nº. 1015744-82.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista 

que, consoante os laudos médicos acostados ao feito, a interditanda não 

possui, a princípio, prognóstico de melhora do seu quadro clínico, e, com o 

fito de otimizar o andamento processual e sem prejuízo de, posteriormente, 

ser designada audiência de entrevista, determino que se proceda com a 

citação da interditanda, cientificando-a que poderá impugnar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação, bem como lhe é facultado 

constituir advogado, nos termos do artigos 751 c.c 752, ambos do 

CPC/2015. Esclareço que o Oficial de Justiça deverá observar o disposto 

no artigo 245, §1º, do Código de Processo Civil[1]. Consigno, ainda, que, 

nos termos do art. 752, § 2º, do CPC, caso o interditando, ou qualquer das 

pessoas nominadas no §3º do referido artigo, não intervenham no 

processo, nomeio para exercer o munus de curador especial, o núcleo de 

Atendimento da Parte Adversa nas Ações de Família da Defensoria 

Pública deste Estado, na pessoa de um de seus i. Defensores, que deverá 

ser intimado, para ciência da nomeação, bem assim para requerer o que 

entender de direito. De outro viés, necessário salientar que a POLITEC 

suspendeu todas as perícias agendadas por este juízo, restando inócuos 

os esforços envidados por esta magistrada para a realização de convênio 

a fim de atender os beneficiários da justiça gratuita. Todavia, com o 

desiderato de otimizar a entrega da prestação jurisdicional e evitar a 

paralização do processo até que a situação seja solucionada, determino 

que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicólogo e assistente 

social, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo psicossocial na 

residência da parte autora, a fim de verificar a atual situação da interditada 

e a possibilidade de concessão da curatela definitiva em favor da parte 

requerente. Sem prejuízo da determinação supra, faculto a parte autora 

que instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar os fatos 

ventilados na exordial. Após, com o laudo do estudo psicossocial nos 

autos, intimem-se as partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o 

parecer do Ministério Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito [1] Art. 245. Não se fará citação quando se 

verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de 

recebê-la. § 1o O oficial de justiça descreverá e certificará 

minuciosamente a ocorrência. (...)

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000196-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DA SILVA (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 
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ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1000196-17.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ante o teor da 

certidão de ID. 13779153, reitere-se a intimação do Curador Especial da 

requerida, nomeada na decisão de ID. 13063109. De outro viés, 

necessário salientar que a POLITEC suspendeu todas as perícias 

agendadas por este juízo, restando inócuos os esforços envidados por 

esta magistrada para a realização de convênio a fim de atender os 

beneficiários da justiça gratuita. Todavia, com o desiderato de otimizar a 

entrega da prestação jurisdicional e evitar a paralização do processo até 

que a situação seja solucionada, determino que a equipe técnica deste 

Juízo, formada por psicólogo e assistente social, no prazo de 30 (trinta) 

dias, realize estudo psicossocial na residência da parte autora, a fim de 

verificar a atual situação da interditada e a possibilidade de concessão da 

curatela definitiva em favor da parte requerente. Sem prejuízo da 

determinação supra, faculto a parte autora que instrua o processo com 

todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com 

o fito de demonstrar os fatos ventilados na exordial. Após, com o laudo do 

estudo psicossocial nos autos, intimem-se as partes, a fim de 

manifestarem-se, e, em sequência, colha-se o parecer do Ministério 

Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020166-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO PEDRO DE JESUS (REQUERENTE)

MARILZA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

JAILSON JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

VILSON BENEDITO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO OAB - SP27235-A 

(ADVOGADO(A))

BERARDO GOMES OAB - MT3.587 (ADVOGADO(A))

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8.829 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA DE JESUS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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 1020166-37.2017 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

verifico que foi informado o óbito do inventariante, Sr.Vilson Benedito de 

Jesus, conforme faz prova a certidão de óbito de ID. 11888969 Em 

decorrência, bem assim considerando a concordância dos demais 

herdeiros, NOMEIO inventariante o filho da extinta, JAILSON JOSÉ DE 

JESUS, conforme autoriza o artigo 617, III, do CPC/2015, o qual deverá bem 

e fielmente desempenhar a função, independente de termo. No mais, nos 

termos do artigo 313, I, c.c artigo 689, ambos do Código de Processo 

Civil/2015, SUSPENDO o curso processual e determino a intimação do 

inventariante ora nomeado e da esposa do extinto, através dos causídicos 

constituído nos autos, para providenciarem a habilitação dos filhos do 

falecido, vindo-me conclusos na sequência para deliberação, no prazo de 

20 (vinte) dias. De outro viés, decorrendo o prazo sem qualquer 

manifestação nos autos, com fulcro no art. 313, § 2º, II, do mesmo diploma 

legal, determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário para publicar 

edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, convocando os herdeiros do Sr. 

Vilson para que manifestem nos autos o interesse na sucessão 

processual e promovam sua habilitação dentro do prazo assinalado. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023696-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ESFERRA VICENTE (REQUERENTE)

A. L. V. V. (REQUERENTE)

C. C. V. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Vettorato OAB - MT0011001S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO CESAR VIANA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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 nº 1023696-49.2017 VISTOS, ETC. Cuida-se de Ação de 

Inventário proposta por MARISTELA ESFERRA VICENTE, em razão do 

falecimento de CELSO CESAR VIANA, ambos qualificados nos autos. 

Considerando a pretensão de conversão do inventário em arrolamento 

comum, diante da existência de herdeiros incapazes, manifestando o 

Ministério Público favorável, bem assim a anuência dos envolvidos, o 

presente tramitará sob a forma de arrolamento, nos termos do artigo 664 

do CPC/2015, devendo ser efetuadas as anotações pertinentes. 

Prosseguindo, perscrutando os autos, verifico que fora informada a 

existência de dívidas deixadas pelo espólio, devendo a inventariante 

efetuar a quitação das mesmas ou efetuar a reserva de valores para 

tanto, até mesmo com o desiderato de possibilitar a emissão de certidão 

fiscal negativa oriunda da Fazenda Federal, eis que a encartada ao feito é 

positiva com efeitos de negativa. Outrossim, verifico que a inventariante 

apresentou plano de partilha, o qual engloba veículo objeto de alienação 

fiduciária em que consta valor menor do que a avaliação da tabela FIPE, de 

maneira que deverá encartar ao processo o comprovante de quitação do 

débito perante o credor fiduciante, além de retificar o alusivo plano. 

Deverá também, esclarecer quanto à forma de partilha dos valores 

depositados na Conta Única do Poder Judiciário. Ainda, pende de juntada 

aos autos do comprovante de pagamento/isenção do ITCD, devidamente 

acompanhado da GIA-ITCD. Concedo o prazo de 20 dias para retificações 

e esclarecimentos. Após, dê-se vista ao Ministério Público, o qual deverá 

se manifestar, inclusive, acerca da necessidade de eventual nomeação de 

curador especial aos incapazes e, após, conclusos. No mais, acolha-se o 

requerido na petição de ID. retro. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de 

outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031337-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZA FELIX DA SILVA ZUCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro OAB - MT0012645A (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE JESUS MARTINS (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 nº. 1031337-88.2017 VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário 

salientar que a POLITEC suspendeu todas as perícias agendadas por este 

juízo, restando inócuos os esforços envidados por esta magistrada para a 

realização de convênio a fim de atender os beneficiários da justiça 

gratuita. Todavia, com o desiderato de otimizar a entrega da prestação 

jurisdicional e evitar a paralização do processo até que a situação seja 

solucionada, determino que a equipe técnica deste Juízo, formada por 

psicólogo e assistente social, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo 

psicossocial na residência da parte autora, a fim de verificar a atual 

situação da interditada e a possibilidade de concessão da curatela 

definitiva em favor da parte requerente. Sem prejuízo da determinação 

supra, faculto a parte autora que instrua o processo com todos os 

atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com o fito de 

demonstrar os fatos ventilados na exordial. Após, com o laudo do estudo 

psicossocial nos autos, intimem-se as partes, a fim de manifestarem-se, e 

colha-se o parecer do Ministério Público, voltando conclusos em seguida. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026403-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DIAS PINTO (REQUERENTE)

ELAIZE AUXILIADORA DIAS PINTO (REQUERENTE)

ROSENIL MARIA DIAS PINTO (REQUERENTE)

ALEXANDRE VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

MAURICIO DIAS PINTO (REQUERENTE)

ROSINETE DE ALMEIDA BRITO (REQUERENTE)

ELAZIR PINTO DE SANTANA (REQUERENTE)

PAMELLA CECILIA DIAS DOS REIS (REQUERENTE)

ELAIR DIAS PINTO BRITO (REQUERENTE)

LUIS MARIO DE ALMEIDA BRITO (REQUERENTE)

KACIANA DIAS DOS REIS (REQUERENTE)

JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

MARCELO DE AMORIM BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DA SILVA PINTO (INVENTARIADO)

JACIRA DIAS PINTO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1026403-87.2017 VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico 

que não fora implementada, em sua integralidade, a decisão de ID. 

9841220, eis que não aportou ao feito as certidões fiscais negativas 

débito da falecida Jacira Dias Pinto, perante a Fazenda Pública Federal e 

do extinto Nelson da Silva Pinto, das Fazendas Públicas Federal, Estadual 

e Municipal, assim como as matrículas atualizadas dos imóveis 

inventariados. Demais disso, verifico que ressai da certidão de óbito do 

inventariado Nelson da Silva Pinto que possuía nove filhos (ID. 9595477), 

três pré-mortos, razão pela qual determino seja encartada ao feito as 

respectivas certidões de óbito, e, sendo o caso, providenciada a 

habilitação de eventuais herdeiros - por representação, tal como efetuado 

em relação a Srª. Célia Fátima Dias dos Reis. Desta feita, concedo o prazo 

de 30 (trinta) dias para que aportem aos autos as certidões suso, bem 

assim as informações de eventuais herdeiros dos filhos pré-mortos dos 

de cujus, a fim de que estes sejam habilitados neste processo. No que 

atine as cessões de direitos hereditários comunicadas na petição de ID. 

12612545, necessário ressaltar que a renúncia translativa pretendida, na 

qual há abdicação do quinhão hereditário em favor de pessoas 

específicas, e não ao monte-mor, deve ser efetuada nos termos da lei, 

além de demandar o recolhimento do imposto sobre a transmissão causa 

mortis e o recolhimento do imposto sobre a transmissão por doação. Isto 

porque, os renunciantes, ao cederem seus quinhões hereditários em favor 

de certa pessoa particularmente individualizada, estão aceitando a 

herança para logo em seguida doá-la a alguém. Não se configura, 

portanto, renúncia pura, mas sim translativa, a qual, na realidade, contém 

uma dupla declaração de vontade: a de aceitar a herança e a de ceder à 

pessoa designada a sua cota hereditária. Todavia, antes de determinar a 

regularização das cessões de direito noticiadas nos autos, entendo por 

bem aguardar a cumprimento do segundo parágrafo desta decisão. Por 

fim, nos termos do Provimento n° 56/2016–CNJ, determino a intimação da 

inventariante, para que, também no prazo de 30 (trinta) dias, traga aos 

autos certidão de inexistência de testamento deixado pelos autores da 

herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017068-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIS DE FIGUEIREDO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo: 1017068-10.2018 VISTOS, ETC. Defiro o pedido de ID. 

15486916 e, em decorrência, procedida tentativa de penhora online 

através do Sistema BacenJud, a qual restou infrutífera sob o fundamento 

de que o CPF do extinto não possui relacionamento com instituições 

financeiras, conforme documento que instrui o presente, determino a 

expedição de ofício ao Banco Santander requisitando informações, no 

prazo de 20 (vinte) dias, sobre a existência de conta em nome do falecido 

e saldo e, em caso de disponibilidade, desde já determino a transferência 

para a Conta Única do Poder Judiciário. Efetuado o depósito/transferência 

adotem-se as providências necessárias para a vinculação dos valores a 

uma subconta do presente processo. Após, tendo em vista que o 

deferimento do levantamento de valores em favor da interessada depende 

do reconhecimento de sua condição de companheira do de cujus, eis que 

este não deixou dependentes habilitados perante o INSS, imperativo o 

ajuizamento de demanda autônoma para que a interessada comprove a 

condição de sucessora, razão pela qual, após implementadas as 

determinações supra, o processo será suspenso pelo prazo de 30 dias, 

para que a suposta companheira comprove o ajuizamento da demanda 

correlata, o qual findo in albis, o presente será extinto, sem resolução do 

mérito. Lado outro, demonstrando nos autos a distribuição da ação de 

reconhecimento de união, o feito será novamente suspenso, pelo prazo de 

01 (um) ano, até que ocorra o julgamento da referida demanda, nos termo 

do artigo 313, V, “a”, in fine, do CPC/2015. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023160-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PASCOLI ROMANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA RODRIGUES ROMANI OAB - MT5822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RODRIGUES ROMANI (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 nº. 1023160-38.2017 VISTOS, ETC. Analisando o pedido de ID. 

15415839, verifico que se trata de reconsideração da decisão que 

indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do art. 

300 do Novo Código de Processo Civil, são requisitos para a concessão 

da tutela antecipatória: a demonstração da probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, 

perscrutando os documentos colacionados pela parte autora, tenho que 

assiste razão ao requerente, porquanto o parecer médico imbricado ao 

feito denota, em uma análise perfunctória, que o interditando encontra-se, 

a princípio, impossibilitado de exercer os atos corriqueiros da vida civil, 

porquanto o quadro clínico do requerido está se agravando decorrência 

da enfermidade diagnosticada, qual seja, esquizofrenia. Logo, não é 

preciso fazer um esforço hercúleo para perceber presentes, pelo menos 

na ótica desta Magistrada, a possibilidade da concessão da tutela 

provisória antecipada pleiteada, visto que, presentes os elementos 

autorizadores do artigo 300 do NCPC, quais sejam: a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, somado ainda, à premente necessidade da medida, diante do 

quadro de saúde do interditando, que está se agravando, conforme o 

parecer médico de ID. 15416343, deixando entrever, que a demora pode 

ocasionar prejuízo com relação a sua própria pessoa e a gestão de seus 

bens. Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com base no 

artigo 300 e 749, parágrafo único, ambos do NCPC, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência e, por conseguinte, NOMEIO o Sr. Sérgio Pascoli Romani 

(genitor) como curador provisório do requerido Bruno Rodrigues Romani, a 

fim de que possa assisti-lo nos atos de natureza patrimonial e negocial 

(art. 85 da Lei 13.146/2015). Em decorrência, determino seja lavrado o 

termo de compromisso, nos moldes do artigo 759 do Código de Processo 

Civil, ficando autorizado, provisoriamente, à curadora ora nomeada, a 

realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens do 
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curatelado, ressaltando que, por ora, o exercício de seu munus será 

exclusivamente para fins de postulação e recebimento de benefício 

perante o INSS, representação perante entidades médico-hospitalares e 

demais atos inerentes a ambas, bem como representação perante órgãos 

públicos e empresas privadas, ficando a curadora provisória obrigada à 

prestação de contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, 

o disposto no artigo 553 do CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o 

Termo de Curatela Provisória, devendo constar que fica terminantemente 

vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de 

qualquer outra natureza, pertencentes ao interditando, e ainda, a proibição 

da curadora de fazer empréstimo bancário/financiamento em nome do 

interditando, salvo, em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. 

De outro viés, necessário salientar que a POLITEC suspendeu todas as 

perícias agendadas por este juízo, restando inócuos os esforços 

envidados por esta magistrada para a realização de convênio a fim de 

atender os beneficiários da justiça gratuita. Todavia, com o desiderato de 

otimizar a entrega da prestação jurisdicional e evitar a paralização do 

processo até que a situação seja solucionada, determino que a equipe 

técnica deste Juízo, formada por psicólogo e assistente social, no prazo 

de 30 (trinta) dias, realize estudo psicossocial na residência da parte 

autora, a fim de verificar a atual situação do interditado e a possibilidade 

de concessão da curatela definitiva em favor da parte requerente. Sem 

prejuízo da determinação supra, faculto a parte autora que instrua o 

processo com todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas 

que possuir, com o fito de demonstrar os fatos ventilados na exordial. 

Após, com o laudo do estudo psicossocial nos autos, intimem-se as 

partes, a fim de manifestarem-se, e, em sequência, colha-se o parecer do 

Ministério Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Após, 

conclusos para deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1035984-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA KUBO ALMADA (REQUERENTE)

J. P. D. D. R. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR OAB - MT21575/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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.° 1035984-29.2017 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

verifico imperativa a realização de estudo psicossocial na residência da 

interessada a fim de auxiliar este juízo na análise da pretensão. Em 

decorrência, encaminhem-se os autos para o Setor Psicossocial para fins 

de que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicóloga e a assistente 

social, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a realização de estudo 

psicossocial na residência da interessa, a fim de verificar a situação em 

que o menor se encontra, em especial, (1) se estão sendo providas todas 

as necessidades de João Pedro, tanto material como emocional, (2) a 

aptidão da irmã paterna para o exercício da tutela, (3) os motivos da tutela 

ser exercida pela interessada, (4) as condições da criança e sua 

adaptação ao ambiente em que vive, (5) se há vinculo de afeto entre a 

tutora e o menor e (6) se João concorda com o exercício da tutela por sua 

irmã Ana Cristina. Aportado o laudo, manifeste-se a interessada e, na 

sequência, o Ministério Público. Após, imediatamente conclusos. Por fim, 

retifique-se, no sistema, a classe da ação. Às providências. Cuiabá/MT, 24 

de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1037927-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE LUIZA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE LUIZ DA SILVA (INVENTARIADO)

EUNICE BRITO DA SILVA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019/O 

(ADVOGADO(A))

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 1037927-81.2017 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

constato que, embora devidamente intimada, a parte autora deixou de 

trazer aos autos as certidões negativas de débitos expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado) e Municipal (expedida pela Prefeitura de Cuiabá) em nome do 

falecido Josué Luiz da Silva, bem assim a certidão negativa de débito 

expedida pela Fazenda Pública Municipal (expedida pela Prefeitura de 

Cuiabá) em nome da falecida Eunice Brito da Silva. Ademais, vislumbro que 

não foram incluídos todos os herdeiros dos de cujus no polo ativo da 

presente demanda, tampouco foram juntados os documentos pessoais 

dos requerentes Jeanette Luiza, Lino, Maria Lídia, Jonie Luiz, Josué Luiz e 

Maria Stella, bem como as certidões de casamento dos requerentes que 

contraíram matrimônio sob o regime da comunhão universal de bens. Desta 

feita, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam regularizadas as 

situações, aportando aos autos os aludidos documentos, e a retificação 

do polo ativo deste feito. No mesmo prazo suso mencionado, deverão 

aportar aos autos o plano de partilha, com a descrição pormenorizada de 

todos os bens móveis e imóveis deixados pelos extintos, e da mesma 

maneira, deverão ser detalhadas as eventuais dívidas deixadas pelos 

falecidos. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Receita Federal do Brasil 

requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais 

valores deixados pela de cujus Eunice Brito da Silva, CPF nº 

144.115.392-68, à título de “imposto à restituir”. Consigne, no alusivo ofício 

que, sendo constatada a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado 

o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor 

proceder com a vinculação dos valores. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012655-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA DE LARA (REQUERENTE)

ENIO TEODORICO DE LARA FILHO (REQUERENTE)

MARTA DE LARA HUNGRIA (REQUERENTE)

MARCIA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIANA EMILIA DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n. 1012655-51.2018 VISTOS, ETC. Defiro o vindicado na petição 

de ID. 14220914, devendo ser expedido ofício ao Banco do Brasil, 

requisitando informações sobre eventuais créditos depositados em conta 

de titularidade da extinta, encaminhando-se cópia do documento de ID. 

14220930. Consigne, no alusivo ofício, o prazo de 15 (quinze) dias para 

atendimento, bem assim que, sendo constatada a existência de saldo 

positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder 

Judiciário, procedendo-se o Sr. Gestor com a vinculação dos valores. Com 

a resposta, intimem-se os interessados e, na sequência, conclusos. Às 

providências. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1015196-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DE SA (REQUERENTE)

NELIO SEBASTIAO FERNANDES DE SA (REQUERENTE)

LIDIA ERNESTINA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ELPIDIO DE SA (REQUERENTE)

CRISTINA JESUINA DE SA (REQUERENTE)

MARCIA IRMINA FERNANDES DE SA (REQUERENTE)
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ROSA LEUNICE DE SA E SILVA (REQUERENTE)

ALUIZIO DE SA (REQUERENTE)

CATARINA LUIZA FERNANDES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (INTERESSADO)

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. 

1015196-57.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de Alvará Judicial 

ajuizado por Aluizio de Sá, Lidia Ernestina de Queiroz, Rosa Eunice Sá, 

Cristina Jesuina de Sá, Catarina Luiza Fernandes de Sá, Marcia Irmina 

Fernandes de Sá, Arlene Jerônima Fernandes de Sá, Nélio Sebastião 

Fernandes de Sá, Julio de Sá e Elpidio de Sá, todos qualificados nos 

autos.. Por meio da petição inicial, os interessados relataram que 

ingressaram com ação de inventário, perante o juízo da 5ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, sob o nº. 

10709-28.1999.811.0041 código 30052, alegando estar atualmente extinta, 

em razão do tempo de tramitação. Todavia, aduziram existir crédito de 

Precatórios do Governo do Estado, depositados na ação de cobrança, que 

deu origem aos precatórios requisitórios, nº 0040565-63.1999.8.11.0000 

Código: 40565, em nome do extinto, vindicando pela expedição de ofício 

Juiz de Direito da Central de Conciliação dos Precatórios, requisitando que 

o valores depositados no processo supramencionado, sejam transferidos 

para este feito e, após, a concessão de alvará judicial para o 

levantamento. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, necessário salientar que o Código de Processo Civil estipula, 

em seu artigo 666, que: Independerá de inventário ou de arrolamento o 

pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 

1980. A Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, por sua vez, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - 

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes 

das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 

específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se das 

normativas supra transcritas que o procedimento previsto na Lei nº. 

6.858/80 se trata de uma exceção legislativa que visa simplificar o 

levantamento de valores deixados pelo extinto quando inexistir outros 

bens a partilhar. Ocorre que, no caso concreto, depreende-se da inicial, 

que foi instaurado processo de inventário, o qual, inclusive, tramita na 5ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, sob o nº. 

10709-28.1999.811.0041 código 30052, pois, embora tenha informado na 

peça de ingresso que o alusivo processo está atualmente extinto, em 

consulta ao sistema APOLO, verifico que o processo encontra-se em 

andamento, consoante os print's em anexo. Desta feita, havendo em curso 

a ação de inventário relativo ao espólio do falecido, resta evidente a 

impossibilidade da utilização da via eleita, devendo, no entanto, serem 

levantados os mencionados valores nos referidos autos. Em decorrência, 

de rigor a extinção da demanda, sem resolução do mérito, por ausência de 

interesse de agir. Em igual sentido, colha-se: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ 

JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DO DE 

CUJUS. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. NECESSIDADE DE 

INVENTÁRIO. O art. 1º da Lei nº 6.858/80 prevê a possibilidade do 

recebimento de valores devidos e não recebidos em vida. Ainda, o art. 2º 

da referida Lei estabelece que será possível a liberação mediante alvará 

dos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos 

de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional apenas quando não existir outros bens sujeitos a inventário. 

Havendo bens em nome da de cujus a partilhar, inviável a expedição de 

alvará sem a abertura do inventário. Apelação desprovida. (TJRS; AC 

0080562-59.2018.8.21.7000; Canoas; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. 

Jorge Luís Dall'Agnol; Julg. 30/05/2018; DJERS 07/06/2018) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. 

RAZÕES DO APELO REFERENTE CONDENAÇÃO DE PENA DE LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA 

SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, 

CPC. ALVARÁ PARA VENDA DE RESES. EXISTÊNCIA DE BENS. 

NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciada a ausência de correlação das 

razões recursais com a causa sub judice, por conseguinte, com os 

fundamentos da sentença, o recurso não pode ser conhecido ante a 

violação do art. 1010 do CPC. A existência de algum bem a inventariar, 

além dos valores a receber, torna inviável o pedido de Alvará e obriga a 

abertura de inventário. (TJMT; APL 12843/2018; Juara; Relª Desª Cleuci 

Terezinha Chagas; Julg. 16/05/2018; DJMT 22/05/2018; Pág. 118) Como é 

sabido, o interesse de agir advém da necessidade de se obter, através do 

processo, proteção ao interesse substancial, sendo, ainda, imprescindível 

o manejo da via adequada para a consecução da pretensão deduzida em 

juízo, sob pena de burla à regra legal de abertura de inventário. O ilustre 

processualista Cândido Rangel Dinamarco aduz que: Existem dois fatores 

sistemáticos muito úteis para aferição do interesse de agir, como 

indicadores da presença deles: a necessidade da realização do processo 

e a adequação do provimento jurisdicional postulado. Só há o 

interesse-necessidade quando, sem o processo e sem o exercício da 

jurisdição, o sujeito seria incapaz de obter o bem desejado (...) As 

demandas de tutela jurisdicional destinadas a suprir omissão do obrigado 

(ações condenatórias ou executivas) só estão amparadas pelo 

interesse-necessidade a partir de quando a prestação for exigível; antes 

da exigibilidade falta o interesse porque ainda não se sabe se a parte 

obrigada cumprirá ou não a obrigação (...) (Instituições de Direito 

Processual Civil, Vol III, 4ª edição, pág. 305/306). No presente feito, não 

existe interesse-adequação, porquanto, diante da existência de bens a 

partilhar, o que ensejou, inclusive, a instauração de inventário judicial, 

imperativa seja declarada a descoberta de novos bens/valores a serem 

repartidos na ação que se encontra em tramitação. Ante o exposto, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 330, III, do Novo Código de 

Processo Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC. Em 

consonância com o princípio da causalidade, condeno os interessados ao 

pagamento das custas e despesas processuais, entrementes, 

permanecerão suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade que 

ora concedo. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030827-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

PREFEITURA DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004819-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE AUXILIADORA DE ALMEIDA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030825-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CHRISTINA FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

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: 1010268-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RIBEIRO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões. 

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: 1028211-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILETE LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, nos termos dos artigos 348 e 

349 do NCPC. 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: 1003697-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MARTINS NERIS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões. 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 727179 Nr: 23034-15.2011.811.0041

 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: SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA NOGUEIRA GUIMARÃES 

BIANCH NOVOLONI - OAB:130756/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, SUELI SOLANGE CAPITULA - OAB: PROC. 

ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar CNPJ e número de conta bancária para transferência de valor 

depositado em conta judicial vinculada a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1035010 Nr: 39109-90.2015.811.0041

 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: SALATIEL ANACLETO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE REGINA MARTINS - 

OAB:10.003-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o laudo pericial de fls. 110/118, impulsiono os autos 

intimando as partes para se manifestarem a cerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 290459 Nr: 10725-98.2007.811.0041

 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: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erly de Souza Lima - 

OAB:14.946, NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT, VICENTE 

RODRIGUES CUNHA - OAB:OAB/MT 3717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 290459 – Cumprimento de sentença

Vistos, etc. Intime-se a parte credora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027494-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ROSA DOS SANTOS XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018651-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELZA MARILIA DE ALBUQUERQUE NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033975-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002425-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos, etc. Trata-se de 

Liquidação de Sentença por Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, 

as partes deverão ser intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, deixando para 

examinar a necessidade de nomeação de perícia após análise dos 

documentos. Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar 

o que for de direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. 

Intimem-se Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008296-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007521-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014016-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015603-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILAR BENEDITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO(A))

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011685-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007652-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUZIA DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005821-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. FERREIRA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 902555 Nr: 31732-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENICE GEA PEREZ LOURENÇO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da petição de fls. 297.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005493-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1003075-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1005584-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1005516-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

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. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036555-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA PACELLI DE MIRANDA GAZETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por MARIA 

FERNANDA PACELLI DE MIRANDA GAZETA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Verifica-se que o autor invoca a prevenção/conexão 

com os autos de nº 1028936-19.2017 que tramitam junto à 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública, inclusive estando a ação endereçada 

àquele juízo. Por essa razão, encaminhem-se os autos à 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036573-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAL SEBASTIAO DE AMORIM CURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por EDVAL 

SEBASTIÃO DE AMORIM CURADO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Verifica-se que o autor invoca a prevenção/conexão com os 

autos de nº 1028936-19.2017 que tramitam junto à 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública, inclusive estando a ação endereçada àquele juízo. 

Por essa razão, encaminhem-se os autos à 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036678-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MARIA WOBETO (AUTOR(A))

MARIA ARLINDA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA OSVALDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Concedo às Requerentes os benefícios da Justiça Gratuita. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 

de março de 2016, da manifestação negativa do autor na inicial, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo de designar 

audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012690-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PRIETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PRIETO OAB - MT7360/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a alegação de 

coisa julgada, que consta na petição ID. 16019744, 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013990-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO CANOPUS IC (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões 

do recurso de apelação interposto, 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. DECISÃO: "Vistos, etc. Ante 

petição retro certifique-se quando a sua tempestividade, em caso positivo, 

nos moldes do artigo 1.010, § 1º do CPC, intime-se o Apelado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões. Apresentada as 

contrarrazões, certifique-se quanto a tempestividade das mesmas. Nada 

havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo. Assinalo que, 

encerrada a fase de conhecimento por este Juízo a quo, as eventuais 

decisões incidentais serão analisadas pelo Juízo ad quem. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito"

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031767-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DAS CLINICAS DE AGUA BOA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MACEDO MEIRELES OAB - SP267218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Vistos. 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 para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da 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: 1004154-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para manifestação em 10 (dez) dias, acerca dos documentos juntados 

pelo executado no ID 16080767, conforme 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: "Para fins de 

elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da sentença 

como determinado em sentença e esta parte confirmada pelo Acórdão da 

Apelação/Remessa Necessária, que para o presente caso, deverá adotar 

o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Posto 

isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os documentos nos 

autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1012293-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A 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: 1016079-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIBEIRAO DE ARRUDA (AUTOR(A))

LUCENIL LEMES DE SOUZA (AUTOR(A))

GIZELDA MARIA DE CARVALHO LEITAO (AUTOR(A))

SILVINA TEREZA DO NASCIMENTO MAGALHAES (AUTOR(A))

SEBASTIANA MIRAMAR MARCIANA (AUTOR(A))

MARINES DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

JOELTON CLEISON ARRUDA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

SUELI ROSA BENICIO (AUTOR(A))

ODNEY BENEDITO BARROS TAQUES (AUTOR(A))

IRACEMA DE OLIVEIRA MATSUOKA (AUTOR(A))

ADNEI DA SILVA SEIXAS (AUTOR(A))

DJAN JOSE CAMPOS SOUZA (AUTOR(A))

CLEIDIMAR NUNES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado, bem como para manifestar-se, no prazo de 10 dias, 

sobre os documentos juntados no ID 15745945. 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, etc. Ante 

a manifestação do Município de Cuiabá, intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, conforme estabeleceu o 

despacho ao ID 15194837. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno 
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Junior Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017412-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE AMARAL GOES (AUTOR(A))

REGINA LUCIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036556-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARA ALVES LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

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, no 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036717-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(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: "Diante do exposto, com respaldo jurídico 

no artigo 1º da Lei n° 8.437/1992, § 2º, do artigo 7º da Lei n° 12.016/2009 

e artigos 1º e 2º-B da Lei n° 9.494/1997, 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, 

presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, da negativa de interesse dos autores na realização de 

audiência de conciliação e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). CITE-SE o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504596-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA SULEIME DE QUEIROZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para manifestação em 10 (dez) dias, acerca dos documentos juntados no 

ID 16108487, conforme despacho proferido a seguir transcrito, 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. DESPACHO: "Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de execução de sentença promovido por TELMA SULEIME DE 

QUEIROZ SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO. A sentença 

condenatória foi proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo 

o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela Requerente, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO 

GROSSO, a incorporar à remuneração da Requerente, o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, 

bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores 

pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes 

aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei) Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, 

deve ser promovida a liquidação da sentença como determinado em 

sentença, que para o presente caso, deverá adotar o procedimento por 

arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Dessa forma, intime-se o 

executado Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 

510 do CPC. Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno 

Júnior Juiz de Direito"

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 364715 Nr: 2948-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO COSTA MARQUES, PAULO EURICO 

MARQUES LUZ, LUIZ MARIO DE BARROS SARAIVA, ELAINE RODRIGUES 

SARAIVA BARRETO, NEI RENATO SARAIVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR DO E

 Vistos, etc.

Tendo em vista a divergência de valores apresentada pelo Requerente e 

pelo Requerido, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para a 

atualização dos cálculos de acordo com o acórdão de fls. 530/535.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 393049 Nr: 28724-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALVARENGA DA SILVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTE- PROC. ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de petitório no qual o autor relata que a DROGARIA ULTRA 

MEDICAMENTO E PERFUMARIA (DROGARIA CAVALARI EILRELI-ME), 

mesmo intimada sobre o bloqueio do valor, se nega a entregar o 

medicamento. Dessa forma requer a substituição do bloqueio para que 

recaia sobre a SB COMÉRCIO DE MEDICAMENTO EIRELI – ME (empresa 

com o segundo menor orçamento) os efeitos da decisão de fls. 230/231.
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Em síntese, é o que merece registro.

Diante dessas informações, intime-se, por meio de oficial plantonista se 

necessário, a empresa DROGAPHARMA – SB COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS EIRELI-ME, no endereço declinado no orçamento de fl. 

223, para providenciar a entrega do medicamento ZOLADEX 3,6mg 

(Acetato de Gorselarina 3,6 mg), apresentando a correspondente nota 

fiscal com a devida especificação do medicamento, demonstrando de 

forma analítica o valor e o medicamento fornecido, informando-a, na 

oportunidade, da existência do referido bloqueio judicial.

O alvará deverá ser expedido após a devida comprovação da entrega dos 

insumos, a ser transferido para a conta da SB COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTO EIRELI – ME, Banco Santander, Agência 1684, Conta 

Corrente: 13000486-1, CNPJ: 23.907.572/0001-54, para fornecimento do 

fármaco necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 872396 Nr: 11344-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DOS SANTOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRAS (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.845/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a informação pela empresa fornecedora de que o autor 

desta ação teria falecido, intime-se a Defensoria Pública, a se manifestar 

sobre tal fato, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intime-se ainda o Requerido acerca da devolução dos valores (fls. 

144/154), para que, querendo, manifeste sobre a mesma, requerendo o 

que entender de direito, também, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 883292 Nr: 18745-34.2014.811.0041

 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: MARINO LOPES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

ESTADUAL, ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE SAUDE DE 

MATO GROSSO/ FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 102, a qual relatou a impossibilidade de 

intimação pessoal do autor, intime-se o mesmo, via DJE, bem como a 

empresa INSTITUTO DE OBESIDADE E CIRURGIA – LTDA – IOCI (CNPJ: 

13.215.000/0001-50), pessoalmente, no endereço declinado no orçamento 

de fl. 40, para que prestem contas, no prazo de 15 (quinze) dias, do valor 

bloqueado e transferido para conta bancária da empresa fornecedora 

para realização do procedimento (R$ 40.070,00 – quatro mil e setenta 

reais), sob pena de responsabilidade.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência por se tratar de processo da META-2 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 842682 Nr: 46701-59.2013.811.0041

 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: CONSTRUTORA IMPAR LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pelo autor quanto o réu 

são tempestivos, bem como as contrarrazões da parte requerida. Assim, 

intimo a parte requerente, para, querendo, apresente as contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 370495 Nr: 7225-53.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINO RODRIGUES DE SOUZA NEVES, LEONOR 

AUGUSTA SAMPAIO DE SOUZA, NEUZA OLIVEIRA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, SYLVIO SANTOS ARAUJO - OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC., MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. 

DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos, etc.

 Intimem-se os Requerentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem a respeito da petição de fl. 192.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 905691 Nr: 34016-83.2014.811.0041

 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: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório encartado às fls. 77/78, dando conta de que já 

houve a revisão administrativa, objeto destes autos, intime-se o autor, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao teor da 

petição de fls. 77/78, mormente quanto eventual perda do objeto e 

interesse no prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência, por se tratar de processo pertencente à Meta 2 

do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 920457 Nr: 43699-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYNTON MORETTI STOPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL E IDENT. 

TÉCNICA DA POLITEC, FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL - 

OAB:12492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: leonardo rodrigues caldas - 

OAB:113.756/RJ

 Vistos etc.

Tendo em vista que decorreu o prazo sem manifestação do Requerente 

acerca do despacho de fl. 150, intime-se pessoalmente a parte autora 

para que, no prazo de 10 dias, manifeste interesse no prosseguimento do 

feito.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 800891 Nr: 7317-89.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT, DANYELE APARECIDA GOMES AQUINO - OAB:9.140/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:1874419

 Vistos, etc.

 Manuseando os presentes autos de Ação Ordinária com Pedido de 

Aposentadoria por Invalidez ajuizada por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, verifico 

que a parte não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Não foi possível intimar o Requerente acerca da perícia médica designada 

conforme certidão de fl. 153, em razão de o endereço estar incorreto.

Foi determinada a intimação do patrono do autor para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça e informar o endereço atualizado do 

Requerente (fl. 154), todavia o prazo transcorreu sem resposta conforme 

certidão de fl. 156.

Cabe salientar que de acordo com o CPC, é obrigação, da parte, declinar 

ao juízo o seu endereço residencial ou profissional onde receberá 

informações, cabendo-lhe atualizar a informação sempre que houver 

modificação temporária ou definitiva nos dados (art. 77, inciso V), o que 

não foi observado pelo Requerente ou seu patrono.

Dessa forma, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, contudo, fica suspensa a 

sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita à fl. 

99-verso.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 852776 Nr: 55554-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

PÚBLICO DE MT - SINTEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, EUDECIO ANTÔNIO DUARTE - PROC. DO 

MUNIC. DE CUIABÁ - OAB:1565, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Verifica-se que o autor manifestou interesse na restauração dos autos 

(fl. 25).

Dessa forma, intime-se o Requerente para cumprir o disposto no art. 713 

do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 838279 Nr: 42980-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Vistos, etc.

 Tendo em vista o petitório de fls. 76/79, intime-se a exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 753231 Nr: 5118-31.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMIR FERREIRA DE MORAES, GEDIEL RAMOS DE 

MORAES

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

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Retificação de Reforma e de Posto Militar ajuizada 

por ROSEMIR FERREIRA DE MORAES em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando a retificação do ato de sua reforma ex-officio para 

inatividade em 20/01/2010 com subsídios integrais no posto de Soldado da 

PM, Classe “C”, para constar sua reforma ex-officio para a inatividade a 

partir de 18/03/2005, promovendo-o para o posto imediatamente superior, 

com subsídios integrais no Posto de 3º Sargento.

De acordo com o Art. 144, III, do Código de Processo Civil, declaro-me 

IMPEDIDO para atuar no presente feito, em virtude de parentesco/afins 

com a Procuradora do Estado Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, que 

apresentou apelação nestes autos às fls. 174/181.

À Secretaria Unificada para encaminhamento ao meu substituto legal.

Publique-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 928528 Nr: 48502-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIA MARCILEI DA SILVA MENDES RODRIGUES, 

REINALDO PEREIRA DE SOUZA, MARCIA REGINA DE DEUS ROCHA 

ARCANJO, NELI TERESINHA SAWARIS, PEDRO CESAR DA SILVA 

MORAES, INEZ FELICIO DA SILVA, STELA REGINA CASCÃO, ANA 

MARISA SOARES MULLER SANTOS, LEANDRO VASCONCELOS 

ORMOND, DÉBORA MIRIAN DA COSTA FONTES, ROSIANE FATIMA LEITE 

BRANDÃO LARANJA, MARLENE DOS REIS COSTA, ELIZANGELA 

AUXILIADORA DE ALMEIDA, GERALDO MENEZES MENDES, SIDNEY 

PEDROSO DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA DE AMORIM FERNANDES, 

HELOISE ANGELICA AMORIM DIAS, JESSICA LAURA ABREU DE SOUZA, 

TERESINHA MENDONÇA DO CARMO, SUEIDE ALMEIDA CABRAL, CLAIRES 

MARIA CAVALETT

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

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

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos,

Defiro o petitório de fl. 1.403, tendo em vista tratar-se de processo com 7 

volumes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 215334 Nr: 24152-36.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMA MARIA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VITOR C. GARGAGLIONE 

(PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neula de Fátima Miranda - 

OAB:6.553/MT

 Vistos,

Analisando os autos verifico que trata-se de um embargos à execução 

que se originou de uma Execução de Sentença interposta nos autos 

10991-32.2000.811.0041 – Código 42241.

 Todavia, verifico que ambos, como de praxe, deveriam estar tramitando 

em apenso, pois não há como analisar os presentes autos sem o principal 

que o deu origem porém, ocorre que ao conferir no sistema verifiquei que 

não consta no sistema o apenso dos mesmos.

Portanto, para não ocorrer nenhum equívoco na análise que prejudique a 

celeridade dos processos mencionados, determino o apensamento destes 

autos ao seu principal mencionado no 1º parágrafo.

 Após, encaminhem-se novamente os autos conclusos para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 451171 Nr: 23560-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SEBASTIAO DE ARRUDA E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Tendo em vista que a PGE enviou ofício à SEFAZ para fins de 

adimplemento da obrigação. Intimo a parte exequente para informar se já 

houve pagamento ou em caso negativo, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 775973 Nr: 29254-92.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA JANE RODRIGUES MARTINS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados pela parte requerida, 

arguindo a existência de contradição na sentença de fls. 154/159, que 

julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, uma vez que a 

sentença atacada teria sido fundamentada em lei municipal ao passo que 

deveria ser aplicada a LC nº 04/90.

Intimado a se manifestar sobre os embargos (fl. 164), o Requerente 

apresentou contrarrazões às fls. 165/166.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção do 

embargante é a de rediscutir o mérito da sentença, 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 da parte com o trecho do decisum que lhe 

é desfavorável, fato processual que não se amolda em nenhuma das 

hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e seguintes, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 942199 Nr: 55880-80.2014.811.0041

 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: CLAUDIONOR MENDES DA SILVA, STÊNIO DUARTE 

CORDEIRO, JOÃO VICENTE DELARCOS, KELSON OSORIO DA SILVA, 

ALVARO FARIA DA COSTA, JOSE MARCOS DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o Requerido para se manifestar quanto ao requerimento de prova 

emprestada formulada às fls. 415/416, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 352608 Nr: 22804-75.2008.811.0041

 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: JORGINA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos etc.

Em complemento ao despacho proferido à fl. 153, após a indicação da 

função e local de trabalho da Requerente (fls. 154/155), defiro a produção 

de prova pericial, e nomeio como perito o Sr. Edmilson Pinho de Sá, 

engenheiro civil devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça podendo ser encontrado à Rua 43, nº 576, Bairro Boa Esperança – 

CEP 78045-200, telefone celular (65) 9951-4424 e telefone comercial (65) 

3623-9940/ 3627-6533.

Nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA 

cabendo ao Município produzir a perícia, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos e 

transtornos incalculáveis.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data em que o perito for cientificado dos quesitos 

apresentados pelas partes.

Dê-se ciência ao perito do encargo para o qual está incumbido, devendo 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, currículo e proposta de honorários, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais, consoante o teor do artigo 465, § 2º CPC, bem como 

indicar local para ter início a produção da prova.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

nos termos do artigo 465, § 1º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 349086 Nr: 19343-95.2008.811.0041

 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: MARCIO PIRES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

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

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MABEL NILSON (PROC 

FEDERAL) - OAB:71711

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados pela parte autora, arguindo 
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a existência de contradição e omissão na sentença de fls. 123/129, que 

julgou procedente o pedido do autor, uma vez que na sentença atacada 

não teria requerida a concessão de auxílio acidente e sim o 

restabelecimento e manutenção do auxílio doença por acidente de 

trabalho, além de não terem sido analisados os aspectos socioeconômicos 

do autor.

Intimado a se manifestar sobre os embargos (fl. 135), o Requerido não se 

manifestou (fl. 136).

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção do 

embargante é a de rediscutir o mérito da sentença, 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).

Além disso, não vislumbro a existência de omissão ou contradição na 

sentença atacada, uma vez que foram abordados e analisados os motivos 

pelos quais foi concedido o auxílio acidente mesmo não sendo este o 

pedido formulado na inicial, bem como citou a decisão do STJ em que 

aquele colegiado entendeu ser possível a flexibilização dos rígidos 

institutos processuais na ação previdenciária (fl. 125).

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação da parte com o trecho do decisum que lhe 

é parcialmente desfavorável, fato processual que não se amolda em 

nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e seguintes, do 

CPC.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 341025 Nr: 11252-16.2008.811.0041

 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: JOSANE MARIA DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICLEA APARECIDA DE SOUZA 

CAVALCANTE - OAB:9758-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.062/MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a petição de fl. 129, em que a advogada da parte autora 

renuncia ao mandato que lhe foi outorgado, comprovando a notificação da 

parte, conforme prevê o art. 112 do CPC, converto o julgamento em 

diligência para determinar a intimação pessoal da parte autora para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, sob 

pena de extinção do feito.

Publique-se.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036523-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA CALIGALI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

ESPORTE E LAZER (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. ELAINE CRISTINA CALIGALI impetra o presente Mandado de 

Segurança, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da 

Constituição Federal, contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando em sede liminar 

que seja determinada a imediata posse do autor, ou subsidiariamente a 

reserva da vaga do autor. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 96, 

inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº. 31/2004), compete privativamente ao 

Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de segurança e o 

habeas data, contra atos do Governador do Estado, da Mesa da 

Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de 

Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. 

Tendo em vista que a competência é absoluta, carece de competência 

este juízo. Desta forma, determino a remessa dos presentes autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e 

julgar a presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036521-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à 

análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, 

diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 

12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados 

como critérios para fixação de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 
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improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Por todo o exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na 

distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036743-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LOURENCO BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA POR 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTS proposta por 

MARCOS ANTONIO LOURENÇO BRAGA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a imediata incorporação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou provento da requerente, incidindo sobre quaisquer 

verbas recebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração. Com a inicial vieram 

documentos. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de tutela de urgência, 

dispõe o artigo 300, do CPC que “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”. Segundo consta 

nos autos, a autora almeja em sede liminar a imediata incorporação do 

percentual de 11,98% nos seus proventos decorrente da conversão da 

URV. Todavia, não obstante a urgência narrada na inicial, em face do 

regramento peculiar aplicável nas ações judiciais em face da Fazenda 

Pública, mormente em razão do disposto no artigo 1º da Lei n° 8.437/1992, 

“não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no 

procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar 

ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal”. O § 3º do referido diploma legal, ainda prevê que “não será cabível 

medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. Logo, 

por inteligência do § 2º, do artigo 7º da Lei n° 12.016/2009 c/c com artigos 

1º e 2º-B da Lei n° 9.494/1997, não se vislumbra a possibilidade do 

deferimento da tutela antecipada, sobretudo, ante a irreversibilidade da 

medida. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e 

dos demais Tribunais pátrios. Precedente: STJ/AgRg na SLS 1502/PI; 

R e l a t o r  M i n i s t r o  A r i  P a r g e n d l e r ;  D J e  0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 ; 

TJ/RJ-AI00640412020138190000; Relator Des. Lucio Durante, Dj: 

28/11/2013, Décima Nona Câmara Cível, Dp: 24/03/2014; e, TJ/RS AI 

70058007014 RS; Relator Leonel Pires Ohlweiler, Dj: 20/12/2013, Terceira 

Câmara Cível, Dp: 20/01/2014. Diante do exposto, com respaldo jurídico no 

artigo 1º da Lei n° 8.437/1992, § 2º, do artigo 7º da Lei n° 12.016/2009 e 

artigos 1º e 2º-B da Lei n° 9.494/1997, 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, presentes os 

pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça. Diante das especificidades 

do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, 

da negativa de interesse dos autores na realização de audiência de 

conciliação e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo de designar audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e 

enunciado nº 35 da ENFAM). CITE-SE o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036556-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARA ALVES LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por KATIA 

MARA LAVES LIMA contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando, 

mediante a concessão de liminar, o direito de obter o Licenciamento 2018 

do veículo VW/VOYAGE 1.0., prata, ano/modelo 2010/2010, placa 

HNE-2759, independentemente do pagamento de multas por infração de 

trânsito. Com a inicial vieram documentos anexos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O mandado de segurança é remédio 

constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º 

da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. É cediço, nos termos 

do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida 

liminar, faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Vê-se que a questão sob análise 

está em se verificar a existência ou não do aludido direito líquido e certo 

que a Impetrante alega ser resultado de abuso de poder pela autoridade 

apontada como coatora em lhe exigir o pagamento das multas por infração 

de trânsito, para o licenciamento do veículo de sua propriedade. Tenho 

sustentado que se revela ilegal a vinculação do licenciamento ao 

pagamento de multas por infração de trânsito, constituídas ilegalmente, ou 

seja, sem as notificações necessárias, conforme previsto na legislação de 

trânsito. É imperioso recordar que o STJ entende pela ilegalidade da 

aplicação da penalidade administrativa, quando não comprovada a dupla 

notificação do proprietário do veículo. Nestes termos, sua jurisprudência: 

Súmula 312 - No processo administrativo para imposição de multa de 

trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da 

pena decorrente da infração. Súmula 127 - É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado. No caso em comento, os documentos apresentados, 

demonstram, nesta fase de cognição sumária, a boa aparência do direito 

da Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de 

urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator. A presença do 

fumus boni juris está demonstrada diante da possibilidade de afronta e 

desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e do contraditório. Digo possibilidade de afronta porque 

trata-se de medida liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos 

legais específicos, enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá 

decidir sobre a ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e 

certo da Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in 

mora, uma vez que o não licenciamento impede a utilização do automóvel, 

limitando seu direito de propriedade, já que a condução de veículo 

automotor sem o documento de licenciamento é considerado infração 

administrativa. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento de multas 

das quais a impetrante não foi notificado (no endereço cadastrado junto 

ao DETRAN) não pode ser considerado exercício do poder de polícia. Pois 

tal fato é o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Embora o art. 

131, §2º do Código de Trânsito dispõe que o CRLV somente pode ser 

emitido após a quitação de todos os débitos existentes relacionados ao 

veículo, a jurisprudência tem entendido ser necessária a dupla notificação 

do administrado a cerca das penalidades de trânsito a ele atribuídas. Data 

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 da motorista. Ademais, inexiste, nesse 

caso, perigo de lesão ao interesse público, caso a Administração busque 

pelas vias judiciais adequadas, inclusive empregando instrumentos 

privilegiados admitidos na execução fiscal, para o recebimento dos seus 

créditos. Dessa forma, não se admite a coação administrativa. A respeito, 

leciona o culto professor Celso Antônio Bandeira de Mello: "A via da 

coação só é aberta para o Poder Público quando não há outro meio eficaz 

para obter o cumprimento da pretensão jurídica e só se legitima na medida 

em que é não só compatível como proporcional ao resultado pretendido e 

tutelado pela ordem normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2006. p. 801) Portanto, entendo preenchidos os 

requisitos para a concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO A 
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LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante obter o 

licenciamento 2018 do veículo VW/VOYAGE 1.0., prata, ano/modelo 

2010/2010, placa HNE-2759, sem a necessidade do recolhimento das 

multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada 

ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0505070-33.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DYONE CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

DROGARIA DROGA CHICK LIMITADA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

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 DESPACHO Numero do Processo: 

0505070-33.2015.8.11.0001 AUTOR(A): DYONE CESAR DE OLIVEIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Examinando os autos, 

determino: 1- Acolhendo a cota ministerial, ORDENO o encaminhamento de 

cópia dos presentes autos a Procuradoria Geral do Estado para intentar a 

competente execução fiscal. 2- Intime-se o requerido para se manifestar 

sobre o pedido de extinção do feito (id. 9519160). Concretizadas tais 

providências, façam-me os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. Cuiabá, 24 de outubro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013680-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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. Verifica-se das informações 

apresentadas por meio do expediente de nº 2689163, o deferimento do 

recurso de Agravo de Instrumento de nº 1005597-57.2017.811.0000, que 

reformou a decisão agravada para CONCEDER ao Agravante a 

Assistência Judiciária Gratuita. Sendo assim, cumpra-se a medida deferida 

no juízo ad quem, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012302-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (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, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036319-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOE GUSTAVO WAGNER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

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: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando que a 

autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

RENAULT/SANDERO, ano/modelo 2014/2015, placas QBQ-1238, cor 

predominante PRATA, renavam nº 01028224190, independentemente do 

pagamento de multas indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades 

coatoras para o cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender necessária. Cumpra-se o 

disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 

12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o 

necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031157-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GODOY, FISCAL DE TRIBUTOS (IMPETRADO)

BRUNO QUELHAS NUNES, FISCAL DE TRIBUTOS (IMPETRADO)

GERENTE DE EXECUÇÃO DE TRÂNSITO LESTE DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Agente de Tributos Estaduais - Marcelo Sabino de Oliveira Vander Velden 

(IMPETRADO)

Superintendente da Execução Desconcentrada (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora 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. Verifica-se das informações apresentadas por meio do expediente 

de nº 16080033, o deferimento da antecipação da tutela recursal no 

Agravo de Instrumento de nº 1010947-89.2018.811.0041 de relatoria da 

Exma. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, para determinar a liberação das 

mercadorias apreendidas sob os TAD’s nº. 1136911-0, 1136990-4, 

1136990-7, 1136989-9, 1136987-9, 1136993-8, 1136994-5 e 1136995-7. 

Assim, cumpra-se a medida deferida no juízo ad quem, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 23 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030641-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALTINO FREIRES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS OAB - MT18770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (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. A interpretação do art. 99, do CPC 

é de que a simples declaração de hipossuficiência presume verdadeira a 

alegação da pessoa natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos 

que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, é possível ao magistrado indeferi-la (§2º). Posto isto, 

oportunizo ao autor emendar a inicial para demonstrar, inclusive carreando 

seu hollerith e cópia da sua declaração de IRPF que, apesar do salário 

recebido, o pagamento das custas processuais e da taxa judiciária poderá 

acarretar prejuízo em seu sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, 

comprovantes de despesas mensais permanentes que atestem a alegada 

hipossuficiência econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE 

AS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM 

ATÉ SEIS PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036722-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(REQUERENTE)

SAMARA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO 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: 

1036722-80.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONÓPOLIS, SAMARA SILVA MOURA 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos e etc. Cumpra-se a ordem deprecada, 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. Cuiabá, 24 de outubro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1032219-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILO MANOEL DE SOUZA (REQUERENTE)

SIDNEY JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

EVARISTO MAXIMIANO DE JESUS (REQUERENTE)

SEBASTIAO VICENTE PROENCA (REQUERENTE)

SALVADOR ALVES FREIRE (REQUERENTE)

SIDINEIDE SCHOMBECK DE BRITO (REQUERENTE)

WILSON CAMPOS SOARES (REQUERENTE)

SILVIO LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

AGRIPINO CHILENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

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, diante da incompatibilidade entre o 

valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e considerando 

o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz remissão ao 

fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste momento, 

oportunizo aos autores que comprovem ou retifiquem o valor da causa, 

colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada referente às 

verbas pleiteadas, bem como suas fichas financeiras e indiquem a 

carreira e o cargo que ocupam na Administração Pública, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do nos 

termos do art. 257 do CPC. Intime-se Cumpra-se com urgência. Após, 

concluso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024116-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEY AMERICO MORALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (RÉU)

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH (RÉU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT17180/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912647 Nr: 38627-79.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEORI ARTUR BEGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3478/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado é tempestivo, sendo 

assim impulsiono os autos intimando a parte contrária para apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808246 Nr: 14718-42.2013.811.0041

 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): DORIVAL DE JESUS BUENO, ELIANA DA 

MATA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Certifico que o recurso de apelação apresentado é tempestivo, sendo 

assim impulsiono os autos intimando a parte contrária para apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 818787 Nr: 25106-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMOLO GALVÃO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983/MT

 Vistos.

À secretaria para que se expeça o competente alvará judicial para que o 

expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido.

Intimem-se ainda, as partes para manifestarem acerca do laudo pericial, 

bem como, colha-se parecer ministerial.

Após, concluso para saneamento ou julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 816530 Nr: 22969-49.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTECY DE JESUS DUARTE

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

ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante do exposto, não podendo a parte autora esperar o aquisição dos 

medicamentos por parte do requerido, pois caso não seja medicada 

atempadamente, corre risco de piora no seu quadro clinico, DEFIRO o 

bloqueio judicial de numerário existente em conta única do ESTADO DE 

MATO GROSSO no valor total de R$ 882,36 (oitocentos e oitenta e dois 

reais e trinta e seis centavos), para assegurar a aquisição do 

medicamento para continuação do tratamento, decorrido do 

descumprimento da antecipação de tutela concedida, a ser transferido, 

para a conta de titularidade da UNIMED CUIABÁ COORERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, Banco do Brasil, Agência: 3307-3, Conta Corrente: 

2739-1, CNPJ: 03.533.726/0001-88.O bloqueio deverá ser realizado via 

BACENJUD, observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário. Confirmado 

o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal 

de Justiça, para que proceda o rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos.O AUTOR e o FORNECEDOR deverão fazer a prestação 

de contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de aquisição do 

medicamento, apresentando nota fiscal, sob pena de responsabilidade.Na 

sequência, intime-se o Requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da prestação de contas, conforme disposto no § 4º do 

artigo 11 do Provimento n. 02/2015-CGJ.Cumpridas as determinações, 

encaminhem-se os autos novamente ao MP.Expeça-se o necessário. 

Intime-se e cumpra-se.Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 806360 Nr: 12833-90.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM ORMOND DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TULIO FERNANDES 

MELO - OAB:16.291-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1045989 Nr: 44346-08.2015.811.0041

 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: LOURIVAL VICENTE DE PAULA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370, MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERCA DE 

OLIVEIRA - OAB:9355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON FIGUEIREDO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC, para determinar a implantação do 

auxílio-doença em favor do autor, a partir do dia seguinte à data da 

cessação do benefício anteriormente concedido (01/06/2015), devendo as 

eventuais parcelas vencidas serem 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).Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 (dias), 

efetue o depósito dos honorários periciais. Efetuado o depósito, 

expeça-se o alvará para liberação dos honorários periciais em favor do 

expert.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.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 774426 Nr: 27626-68.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JOÃO REICHERT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722/MT, HELLEN CAROLINE ORDONES NERY - OAB:11.012/MT, 

MÔNICA CALLEJAS REICHERT - OAB:15646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 No entanto, não sendo obrigatória a fixação da verba honorária em 

percentual, conforme facultado pelo § 8º do art. 85 do NCPC, não 

perdendo de vista as alíneas do 2º do mesmo artigo, fixo os honorários na 

sentença em R$ 1.000,00 (mil reais).ISTO POSTO, conheço, pois, dos 

embargos de declaração para acolhê-los na forma acima exposta, a fim de 

sanar o erro material constatado, majorando os honorários advocatícios 

em valor fixo. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de maio de 

2017.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 986283 Nr: 16813-74.2015.811.0041

 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: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TRCHIARI - OAB:

 Diante desses fundamentos, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para 

ratificar a liminar e determinar ao impetrado que promova o cancelamento 

dos débitos referentes a ICMS lançados, oriundo da nota fiscal nr. 14074, 

e do TAD N° 1120158-2.Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade 

impetrada para os devidos fins.Com fundamente no art. 14, §1º, da Lei n. 

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 de sentença.Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C. Cuiabá, 23 de 

OUTUBRO DE 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 986368 Nr: 16845-79.2015.811.0041

 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: EXTRA CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES DOS 

SANTOS JUNIOR PROC. MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:19.464-MT

 Isto posto, julgo procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil e, por consequência, CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada, para consolidar os termos da liminar deferida no 

nascedouro destes autos.Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie.Após o decurso do prazo recursal, subam os autos para 

reexame.Cuiabá, 23 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1057905 Nr: 49988-59.2015.811.0041

 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: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISNEY DURAN VILELA - 

OAB:10573 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Vistos.

Intime-se o impetrante para os fins do anterior despacho proferido, bem 

como para manifestar se persiste o seu interesse processual diante dos 

termos dos informes "retro" (art. 10, CPC), sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 988706 Nr: 17985-51.2015.811.0041

 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: MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA 

EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE 

CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERSON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES DOS 

SANTOS JUNIOR PROC. MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:19.464-MT

 Isto posto, julgo procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil e, por consequência, CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada, para consolidar os termos da liminar deferida no 

nascedouro destes autos.Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie.Após o decurso do prazo recursal, subam os autos para 

reexame.Cuiabá, 23 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003421 Nr: 24896-79.2015.811.0041

 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: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Diante desses fundamentos, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para 

ratificar a liminar e determinar ao impetrado que promova o cancelamento 

dos débitos referentes a ICMS lançados, oriundo da nota fiscal nr. 38225, 

38232, 38251, e do TAD N° 1120618-9.Encaminhe-se cópia desta 

sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.Com fundamente no 

art. 14, §1º, da Lei n. 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 de sentença.Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.R.I.C. Cuiabá, 23 de OUTUBRO DE 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1024497 Nr: 34100-50.2015.811.0041

 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: REPRODUZ ASSESSORIA AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MT, COORDENADOR DE 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECREATARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA 

GERENCIA DE JULGAMENTO DE IMPGNAÇÃO DO CREDITO TRIBUTARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRES VIGO - OAB:84934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA PROC DO ESTADO - OAB:7242

 Vistos.

Diante da denúncia de descumprimento aos termos da decisão lançada no 

nascedouro destes autos, determino a INTIMAÇÃO DO IMPETRADO, para 

que comprove nos autos em cinco dias a regularização dos fatos, sob as 

penas da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1005573 Nr: 25751-58.2015.811.0041

 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: SERRANA ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHAEL GOMES CRUZ - 

OAB:18237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, VI c/c § 3º, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, eis 

que incabíveis na espécie.Após o trânsito em julgado, nada sendo 
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requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.P.R.I.Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 956720 Nr: 3417-30.2015.811.0041

 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: E. S. LIMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA, MARCELO DA 

SILVA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE EXECUÇÃO DE TRANSITO LESTE 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274 - MT, ELISANDRO NUNES BUENO - OAB:10833/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, VI c/c § 3º, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, eis 

que incabíveis na espécie.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.P.R.I.Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 762292 Nr: 14811-39.2012.811.0041

 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: SILVIA MIGUEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, MARCIONE MENDES DE PINHO - OAB:13267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:

 Posto isso, acolho a prejudicial de decadência e, por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, 

do CPC.Isento de custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.Após 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as baixas a anotações necessárias.P.R.I.Cuiabá, 23 de outubro 

de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 433314 Nr: 12806-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA CARLETE, MARIA LUCIA CAVALCANTE 

DA SILVA, MARIA LÚCIA COLNAGO GAMBALLI, MARIA LUCIA CORREA 

DE ALMEIDA BARROS, MARIA LUCIA DE ANDRADE FERNANDES, MARIA 

LUCIA DE ARAUJO BRAZ, MARIA LÚCIA DE BRITO, MARIA LUCIA 

PRIOTTO MASSON, MARIA LUCIA PATERNES MARTINS, MARIA LUCIA 

REIS PAES, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Processo em ordem.

Aguarde-se o desfecho dos Embargos à Execução em apenso (Cód nº 

996431).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032362-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA YU WATANABE OAB - SP152046 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DWG PROJETOS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (IMPETRADO)

Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

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: 

1032362-05.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: INDUSTRIA GRAFICA 

BRASILEIRA LTDA IMPETRADO: PREGOEIRO OFICIAL DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO, ESTADO DO MATO GROSSO - 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, DWG PROJETOS E 

IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME Vistos e etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA., contra 

ato tido por ilegal imputado ao Sr. PREGOEIRO DA COMISSÃO DA 

SECRETARIA DO ESTADO E GESTÃO DO MATO GROSSO, SR. 

SUPERINTENDENTE DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DO 

MATO GROSSO e SRA. COORDENADORA DE PROTOCOLO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, consubstanciado na sua eliminação do Pregão 

Eletrônico nº 028/2018. A impetrante alega que a Secretaria de Estado e 

Gestão do Estado do Mato Grosso promoveu Pregão Eletrônico 

n.028/2018, tipo menor preço, visando registro de preços de empresas 

fornecedoras para fornecimento de capas de processo. Assevera que, 

por apresentar a melhor proposta, foi classificada em primeiro lugar para o 

Lote, 05, o qual está associado ao fornecimento do produto, CAPA DE 

PROCESSO EM CARTOLINA. Que, após a etapa de pré-habilitação as 

licitantes deveriam encaminhar, em 10 dias úteis, suas amostras para 

análise da Equipe Técnica da Comissão de Licitação, nos exatos termos 

do Item 15 do Edital. Sustenta que a sua amostra enviada obedecia a todos 

os requisitos apresentados no Edital, quais sejam: cartolina 240G/M, com 

dimensões 48 X 32 cm, cortado e vincado, com dois furos compatíveis 

com o uso de perfurador, conforme laudo emitido pela Internacional Paper 

e em total conformidade com a Norma da ABNT NBR 5339:2017. Afirma 

que, não obstante ao inequívoco atendimento das características do edital, 

a amostra apresentada fora reprovada, em conformidade com o relatório 

emitido pela Gerente de Patrimônio de Materiais. Assim, pugna pela 

concessão de liminar para seja determinada a suspensão do processo 

licitatório. Com a inicial vieram os documentos anexos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O mandado de segurança é remédio 

constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º 

da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. Hely Lopes Meirelles, 

em sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª edição, 

São Paulo, Malheiros Editores, 2014, p. 36/37, leciona que: “Direito líquido e 

certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 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 a sua 

existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se 

o 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.” 

Neste sentido, é o posicionamento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO 

PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – NÃO COMPROVADO – TESTE 

DE APTIDÃO FISICA - ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA – CARÊNCIA DE PROVAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que para a 

comprovação de violação a direito liquido e certo, mister a existência de 

prova pré-constituída, no momento da impetração, ou seja, o direito deve 

ser comprovado de plano. 2. A matéria de fundo do mandamus é a 

demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas 
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documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ato da 

autoridade tida como coatora. Caso contrário, o indeferimento da inicial é 

medida que se torna necessária.” (Ap 136990/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017)). A 

Impetrante busca por meio deste mandado de segurança, a concessão de 

liminar para determinar a suspensão do processo licitatório representado 

pelo Edital Pregão Eletrônico nº 028/2018. In casu, após detida análise, 

entendo que para se constatar se há direito líquido e certo por parte do 

Impetrante, bem como ato ilegal por parte das autoridades indigitas 

coatoras, existe claramente a necessidade de dilação probatória, 

objetivando verificar as condições e especificações das amostras de 

CAPA DE PROCESSO apresentadas pela impetrante, com exame pericial 

técnico. Desse modo, demonstra-se inviável o manejo do mandado de 

segurança, ante a ausência de comprovação da existência de direito 

líquido e certo a ser amparado via do presente mandamus, fazendo incidir 

a previsão de que trata o art. 10 da Lei n. 12.016/2009: “Art. 10. A inicial 

será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso 

de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou 

quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Ante o exposto, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e DENEGO A SEGURANÇA, com fulcro nos 

artigos 6º, §5º e 10, caput, da Lei nº 12.016/2009 e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012677-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto de Terras de Mato Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à 

autoridade coatora que apresente fotocópia do procedimento instaurado 

que resultou na expedição do Termo de Quitação e Autorização de 

Escritura em favor do Sr. Ismael José de Souza, por conta do contrato nº 

131.000071-8, 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. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029443-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0019794A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor da SEFAZ-MT (IMPETRADO)

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, acolho apenas a preliminar de 

ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, e no mérito, 

CONCEDO EM PARTE 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 

CITROEN C3 GLX 14 FLEX, Placa JYT5665, cor PRETO, Modelo 2007/2008, 

RENAVAM 00917938194 de propriedade do Impetrante (ID nº 4726541), 

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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006720-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO(A))

MICHELLY NASCIMENTO BARRETO OAB - MT22641/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: 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 VOLKSWAGEN, MODELO GOL, PLACA QBN 

6294, RENAVAM: 01050260519, COR BRANCA, FABRICAÇÃO/MODELO 

2015/2015, Certificado de Registro do Veículo nº 010726052113, 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031024-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA REGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Trânsito e Transporte Cuiabá (IMPETRADO)

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)
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Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: 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 HONDA/CIVIC LX, cor preta, 2004, 05 portas, placa JZZ 

4746, código RENAVAM 00840896697 E chassi 93HES15505Z104047 e 

NISSAN MARCH16SV FLEX, 2012/2013, 5 portas, cor branca, placa OAZ 

2486 /MT,  cód igo  RENAVA M  0 0 4 6 0 4 1 2 0 6 6  e  C H A S S I 

3N1CK3CD6DL204420, 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011810-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ALVES DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: 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 RENAULT CLIO, PLACA QBF 4225, 

CHASSI 8ª1CB8205EL319726, 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015290-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEYNE FABIOLLA SANTIAGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, acolho apenas a preliminar de 

ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, e no mérito, 

CONCEDO EM PARTE 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 

TOYOTA ETIIS SD XLS, PLACA NTX1315, CHASSI 9BRB29BT7E2027425, 

ANO 2013/2014, COR BRANCA de propriedade do Impetrante (ID nº 

4726541), 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025491-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELDA MARIA DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para 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 do veículo marca I/FORD FUSION AWD 

GTDI, Passageiro, de Placa OBF-2471, 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033205-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO MURAD SAAD NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Diret or do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 
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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: 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 FIAT UNO, PLACA QBC-1347 UF/MT, RENAVAM 

01015197504, 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035236-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR SILVA RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO GRANJA OAB - 

MT20358/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: 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 CHERY TIGGO 2.0, PLACA NUG8623, 

RENAVAN Nº 00468300708, MODELO 201500 -I, FABRICAÇÃO 

2011/2012, 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028297-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON PEREIRA OKADA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, acolho apenas a preliminar de 

ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, e no mérito, 

CONCEDO EM PARTE 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 

RENALT/SANDERO EXPR 1.0, ESPÉCIE/TIPO PAS/AUTOMÓVEL/NENHUMA, 

combustível ALCO/GASOL, Ano Fab. 2014, Ano Mod. 2015, placa 

QBN1308, cód. RENAVAM 01026095783 de propriedade do Impetrante (ID 

nº 4726541), 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013648-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPACECOMM MONITORAMENTO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA KUKIELA VIANNA OAB - PR61870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001499-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE ESTRELA DE AQUINO (AUTOR(A))

LUCAS JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE SOUZA OAB - MT18638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011076-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019983-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON RAMOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 228 de 549



FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024976-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CAMILO DE GODOI (AUTOR(A))

NILDO PAULO DE AMORIM (AUTOR(A))

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS CIDALIO (AUTOR(A))

ANTONIO FERNANDO DO CARMO (AUTOR(A))

APARECIDO SOARES CRUZ (AUTOR(A))

RILDO CESAR AMARAL SILVA (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS MACIEL (AUTOR(A))

RONALDO JOSE SOARES (AUTOR(A))

SEBASTIAO PEREIRA (AUTOR(A))

NARCISO DOMINGOS JUVENAL (AUTOR(A))

ZILMAR DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA TEREZA GRAUS SILVA (AUTOR(A))

ILDOMAR NUNES DE MACEDO (AUTOR(A))

CARMINDO VITOR DA SILVA (AUTOR(A))

NATANAEL VALUZ DA SILVA (AUTOR(A))

CESAR RIBEIRO DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022495-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019529-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL GOMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA OAB - MT23826/O (ADVOGADO(A))

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001609-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE FATIMA VITORINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030610-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021825-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1035770-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILONE MARIA POLESE COLOMBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1035770-04.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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. Assim, citem-se os requeridos, para, 

querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1035968-41.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GOMES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1035968-41.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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. Assim, citem-se os requeridos, para, 

querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012036-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALVA CORREIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA ELLEN CRISTINA CORREIA PEREIRA OAB - 026.073.781-09 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1012036-24.2018.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos etc. intime-se a parte autora, para querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034116-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR ALVES DO BONFIM (AUTOR(A))

ADRIANA PINHEIRO DA SILVA BONFIM (AUTOR(A))

MAX PINHEIRO BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANCA LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1034116-16.2017.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos etc. intime-se a parte autora, para querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025633-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELTINA DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE VETY SOARES DA COSTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

IDEVALDO MIO DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1025633-94.2017.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos etc. Oficie-se o cartório do 6º Serviço Notarial e Registral da 

Capital, da decisão provisória proferida no ID n°. 9709548, bem como 

comprove o devido cumprimento no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019443-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ERNA OST RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1019443-81.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 

19 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036129-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA TEIXEIRA CAPUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM OAB - MT25762/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1036129-51.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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. Assim, citem-se os requeridos, para, 

querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036149-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

FELICIA LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

IVANIR PASSIANISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1036149-42.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. 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. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1036152-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA HELENA PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

MIGUELINA CRISTINA DA SILVA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

MARTA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1036152-94.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. 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. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036189-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELITE SANTOS FLECK (AUTOR(A))

CLARICE DE ARAUJO BORGES (AUTOR(A))

IZILDA DE LOURDES E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1036189-24.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. 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. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036206-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BEZERRA DE BARROS (AUTOR(A))

CLEBERSON RAMOS PEREIRA (AUTOR(A))

JANAYNA GRAYCE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1036206-60.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. 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. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005638-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA ALVES INFANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1005638-61.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. 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. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036426-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1036426-58.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. 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. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027796-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DA SILVA PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1027796-13.2018.8.11.0041 (PJE 

04). Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por FERNANDO 
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ROBERTO DA SILVA PEDROSO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o pagamento de férias referentes ao ano de 2014, para os 

servidores da educação básica. Aduz em síntese que faz jus à férias de 

45 dias conforme é disposto no artigo 54 da lei complementar 50/98, por 

exercer cargo de professora na rede pública estadual. Com a inicial 

vieram documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o 

necessário relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico 

que a presente demanda é conexa, aos autos n° 

1028936-19.2017.811.0041, contudo, observo que o tal processo tramita 

perante o juízo da Primeira Vara Da Fazenda Pública da Capital. É cediço 

que o instituto da conexão visa evitar a prolação de decisões 

inconciliáveis, razão por que os feitos nessas condições são reunidos 

para apreciação conjunta, pelo mesmo juízo. O Novo Código de Processo 

Civil, sobre o assunto dispõe: Art. 54. A competência relativa poderá 

modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto 

nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Desta forma, ante a 

existência dos autos da Ação de nº. ° 1028936-19.2017.811.0041 (PJE), 

que tramita perante a Primeira Vara Da Fazenda Pública da Capital, e 

abrange a mesma matéria e ainda pendente de sentença, no intuito de 

evitar decisões contraditórias, a medida que se impõe é o declínio da 

competência. Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Primeira Vara Da Fazenda Pública de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 113, § 

2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028099-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA SANTANA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1028099-27.2018.8.11.0041 (PJE 

04). Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por ANA MARIA 

DA SILVA SANTANA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

pagamento de férias referentes ao ano de 2014, para os servidores da 

educação básica. Aduz em síntese que faz jus à férias de 45 dias 

conforme é disposto no artigo 54 da lei complementar 50/98, por exercer 

cargo de professora na rede pública estadual. Com a inicial vieram 

documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o necessário 

relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

presente demanda é conexa, aos autos n° 1028936-19.2017.811.0041, 

contudo, observo que o tal processo tramita perante o juízo da Primeira 

Vara Da Fazenda Pública da Capital. É cediço que o instituto da conexão 

visa evitar a prolação de decisões inconciliáveis, razão por que os feitos 

nessas condições são reunidos para apreciação conjunta, pelo mesmo 

juízo. O Novo Código de Processo Civil, sobre o assunto dispõe: Art. 54. A 

competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela 

continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. Desta forma, ante a existência dos autos da Ação de nº. ° 

1028936-19.2017.811.0041 (PJE), que tramita perante a Primeira Vara Da 

Fazenda Pública da Capital, e abrange a mesma matéria e ainda pendente 

de sentença, no intuito de evitar decisões contraditórias, a medida que se 

impõe é o declínio da competência. Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o feito em favor da Primeira Vara Da Fazenda 

Pública de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos 

moldes do art. 113, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 

de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021958-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1021958-89.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que a parte 

requerente não comprovou sua condição de hipossuficiência através de 

juntada de documentos nos autos. No mais determino a intimação da parte 

autora para que recolha as custas processuais ou comprove a condição 

de hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC. Em seguida, voltem-me cls. 

Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 23 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015527-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (RÉU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1015527-39.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que a parte 

requerente não comprovou sua condição de hipossuficiência através de 

juntada de documentos nos autos. No mais determino a intimação da parte 

autora para que recolha as custas processuais ou comprove a condição 

de hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC. Em seguida, voltem-me cls. 

Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 23 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1012638-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SPINELLI PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1012638-15.2018.8.11.0041 

(PJE4) Vistos, etc. Cumpra-se decisão retro (ID: 13305176). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003942-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DELFINO & AMORIM DOS SANTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO DE PROCESSOS 

(CFJP) (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1003942-10.2018.8.11.0002 

(PJE4) Vistos, etc. Cumpra-se decisão retro (ID: 14275443). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001853-85.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ADRIANO MARQUESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1001853-85.2016.8.11.0001 (PJE 4) 

DESCUMPRIMENTO! URGENTE! Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente noticia o descumprimento do 

provimento antecipatório, o qual determinou ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, que restabeleça o benefício de auxílio doença acidentário 

(B:91) NB n°. 5505321840. Pois bem. O art. 139 do Novo CPC dispõe o 

seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: IV - 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;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica 

Rafael Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente 

CPC/73, estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento 

da ordem, determino pela ultima vez a intimação pessoal do Impetrado, 

SENHOR GERENTE EXECUTIVO DO INSS, bem como, do representante 

legal da Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso – PF/MT – AGU, 

para cumprirem imediatamente a decisão judicial no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas 

que poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e 

o Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária, a 

ser bloqueada via BACENJUD da conta bancária das autoridades, além do 

encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de 

Termo Circunstanciado, por delito de desobediência (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

delito de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência devendo ser por 

OFICIAL PLANTONISTA. Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036639-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MENDES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA LTDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1036639-64.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que a parte 

requerente não comprovou sua condição de hipossuficiência através de 

juntada de documentos nos autos. No mais determino a intimação da parte 

autora para que recolha as custas processuais ou comprove a condição 

de hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC. Em seguida, voltem-me cls. 

Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028018-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CREDITO TRIBUTARIO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1028018-15.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035713-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA MENDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA MENDES OAB - MT0003167S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

INTERMAT (IMPETRADO)

 

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: 

ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada no sentido de determinar à autoridade indigitada coatora que 

proceda em 48h (quarenta e oito horas) com a confecção das Certidões 

de Legitimidade objeto dos protocolos n. 445348/2018 e n. 445329/2018, 

desde que preenchidos os requisitos legais. Consigno que o cumprimento 

da referida medida deverá ser devidamente comprovada nestes autos, no 

prazo das informações. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). Após, decorrido o 

prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos cls. para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010501-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRAGA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

IMPUGNAR CONTESTAÇÃO 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, 

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 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. Quanto ao 

pedido formulado pelo autor atinente à gratuidade da justiça, INDEFIRO, 

pois, os documentos juntados aos autos, são insuficientes para 

comprovar hipossuficiente de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. Todavia, excepcionalmente, concedo ao autor a 
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benesse de recolher custas processuais ao final do processo, no intuito 

de não inviabilizar o acesso à justiça, lembrando que isso não equivale à 

Justiça Gratuita (para fins de recursos, diligências, etc.). Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036301-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULICE MARTINS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(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: Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o feito em favor da Primeira Vara Da Fazenda 

Pública de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos 

moldes do art. 113, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036067-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado, bem como para RECOLHER, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o 

valor referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no 

bairro Centro Político Administrativo.. 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: ISTO POSTO, e consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar que a 

autoridade coatora proceda com a imediata liberação das mercadorias 

apreendidas ilegalmente com a lavratura dos Termos de Apreensão e 

Depósito – TAD nº: 1136678-2 (ID: 16039573). independentemente do 

pagamento prévio de qualquer valor fiscal, até decisão final a ser 

proferida neste writ. Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 

10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, inclusive por Oficial plantonista, servindo o 

presente como mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816271 Nr: 22718-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAROCCO MARCHESIN E CIA LTDA, GIVANNI 

MOROCCO MARCHESIN, HUMBERTO COVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 Certifico que o recurso de apelação apresentado é tempestivo, sendo 

assim impulsiono os autos intimando a parte contrária para apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 755640 Nr: 7685-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GLÓRIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA 

- OAB:OAB/SP193926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PAULINO CALUMBI 

NASCIMENTO PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO N°: 7685-35.2012.811.0041

CÓDIGO: 755640

Vistos e etc.

 Remetam-se os autos ao contador judicial para que seja elaborado os 

cálculos de acordo com o r. acórdão de fls. 175/180.

 Após, intime-se a parte requerida para, querendo, impugnar os cálculos 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 16 de Outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 866434 Nr: 6725-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARBOES JOSÉ JACOB, ENISON BISPO BARBOZA, 

HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA, OTACIL VIANA BONFIM, EUNICE 

BISPO DE CAMARGO, ESPÓLIO DE LUIS CARLOS BISPO CAMARGO, 

ALTAIR BALIEIRO, VALDECY FRANCISCO DA SILVA, PAULINA DE 

FRANÇA GARDEZ, PEDROCILIO OLIVEIRA EVANGELISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Primeiramente, em resposta ao Ofício n° 9/2015 GABJU, reitero o ofício de 

fl.298, no mais, determino a Secretaria Unificada da Fazenda Pública que 

encaminhe cópia das fls. 298,302 e 303.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1343220 Nr: 18454-92.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCI MARTINS DA SILVA, CINTIA PATRICIA PEREIRA 

DOS SANTOS, PEDROSA FREIRE REGIS, IVETE TOLEDO DE OLIVEIRA, 

GESUINO BRITO DO NASCIMENTO, FERNANDO ALVES, MISAELITA DE 

MORAES LEMES, ARLIZE DE ALMEIDA, ALAIDE COSME DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença contra o Estado de Mato 

Grosso.

Deste modo, nos termos do art. 510 do CPC. DETERMINO a intimação do 
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Estado de Mato Grosso para se manifestar em 15 (quinze) dias, juntando 

os documentos mencionados pelos exequentes (fichas financeiras).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 771557 Nr: 24635-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA SILVA FARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - 

OAB:15734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

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

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado à fl. 61, pela parte exequente, desta feita, 

expeça o competente ofício-requisitório, nos termos do art. 535, I, II do 

NCPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 71335 Nr: 5630-39.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO AUGUSTO GOMES, ANA MAURA DE FREITAS, 

BENEDITA LAIR DA SILVA, BENEDITO JOSÉ DE MAGALHÃES, EDUARDO 

ROGÉRIO DE ARAUJO, ARIEL LARA DE SIQUEIRA, GIOVANA 

ROSÂNGELA MENDES, ISMAELA DE DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA, 

JORGE ALVES DA SILVA, JOSANE CARVALHO DA SILVA TEIXEIRA, 

JOSÉ CÍCERO DA SILVA, JOSEILDE SOARES CALDEIRA, MARCELO 

BENEDITO BULHÕES, MARIA DE LOURDES DUARTE, Vanda Gomes 

Ferreira, MARINETE DA SILVA SANTOS, OACIL CONCEIÇÃO DA SILVA 

MARIAN, MARIA NEIDE TOLEDO BORGES, ODY BENEDITO PEDROSO, 

ROSEMARY DOS SANTOS, SIDNEY INÁCIO, TERESINHA NOBRE DA 

SILVA, ZILMA FÁTIMA DE SIQUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MAURO JOSÉ PEREIRA - OAB:4655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Vistos, etc.

Ante as informações constantes da certidão de fl.1691, da qual 

verifica-se a ausência de expedição de ofícios relativos a 15 credores, 

determino a Secretaria Unificada da Fazenda que proceda com a 

expedição do competente ofício-requisitório, nos termos do art. 535, I, II do 

NCPC/2015, bem como requisite-se o pagamento da obrigação de pequeno 

valor - RPV, nos termos do art. 535 §°3, II, do NCPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 337284 Nr: 8091-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLPHO GALDINO PEREIRA DE SOUZA, ANTONIO 

MARTINS DE SOUZA NETO, BENEDITO JOSÉ DE MAGALHÃES, DOUGLAS 

CARDOSO DE OLIVEIRA, ELIANE PEREIRA PIRES, JOAO CARLOS LOPES 

DA SILVA, MAURICIO DELLAFINA, JOEL EVANGELISTA N. RIBEIRO, 

LEONARDO SAN'TANA DE HOLLANDA, LEONCIO FRANCISCO MIRANDA 

DA SILVA, LUIS CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS, MARIA DOLORES 

ARAGAO PRIMKA, ORLANDO NORONHA DA LUZ, ROSALVO DA COSTA 

MARQUES, SIDNEY ASSUNÇAO MENDES, SIMONE VIEIRA ORMONDE, 

SONIA AMABILE MORO, ZILDO FONSECA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Em atenção à petição de fl. 1201, destaco que fora remetido ao DAP 

apenas os documentos necessários para a atualização dos créditos dos 

exequentes, visando o bloqueio de valores devidamente corrigidos 

monetariamente, nos termos do art. 3° do provimento 11/2017.

Assim, tenho por bem indeferir o pleito do exequente.

Aguarde-se retorno dos cálculos atualizados pelo DAP, após, remetam-se 

os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 854111 Nr: 56707-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE NUNES DA CRUZ FILHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno os autos da instância superior, na forma do art. 

152, VI do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 969657 Nr: 9178-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE MARQUES SANTIAGO PULQUERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 DISPOSITIVO Posto isso, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao 

Impetrado que proceda à imediata nomeação e posse da Impetrante, desde 

que atendidos os demais requisitos para investidura no cargo de 

Enfermeiro.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.R.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para reexame.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 959686 Nr: 4656-69.2015.811.0041

 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: FABIO ROGERIO BURIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES CARDOSO - 

OAB:18305/O

 DENEGO A SEGURANÇA.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.R.I. e após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao E. TJMT para reexame.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1031919 Nr: 37695-57.2015.811.0041

 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: EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ

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

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO LOPES - 

OAB:PROC. MUNICÍPIO

 CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao Impetrado que efetue a 

expedição do Alvará de localização e de funcionamento da Impetrante, 

ano 2015, sem vincular a outros processos, bem como, sem exigir o 

pagamento de quaisquer taxas, multas e/ou outras contribuições.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.R.I. e após, não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT para 

reexame.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1005843 Nr: 25830-37.2015.811.0041

 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: MUECI CAVALCANTE PORTELA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO CUIABA PREV - INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, revogo a liminar 

anteriormente concedida e DENEGO A SEGURANÇA nos termos do artigo 

6º, §5º da Lei 12.016/2009. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a à pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do 

art. 13, da Lei n. 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. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

22 de outubro de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1062117 Nr: 51936-36.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSMERI VALDUGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSIMERI VALDUGA - 

OAB:11550

 EMBARGOS À EXECUÇÃO

 CÓDIGO: 1062117

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de ROSEMERI VALDUGA, objetivando o 

reconhecimento de excesso de execução.

A parte embargada não impugnou os Embargos.

É o necessário relato.

 Fundamento.

 Decido.

Compulsando os autos, antes de tudo é preciso dizer que a matéria aqui 

debatida deveria ter sido objeto de Embargos de Declaração, caso 

houvesse dúvidas por parte do Estado sobre a condenação dos 03 réus 

ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.

O fato é que a sentença fixou honorários advocatícios em R$1.000,00, 

que, por óbvio, devem ser rateados entre o Estado, o MT Saúde, e a 

ONCOCENTER, sendo que esta última já fez até acordo com a parte autora 

nos autos principais (cód. 756966), para pagamento de sua quota parte.

Assim, acolho o pedido do Embargante, para que arque com o pagamento 

de 33,33% dos honorários advocatícios fixados na sentença, devidamente 

atualizados.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, ACOLHO OS 

EMBARGOS, julgando-os procedentes, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do NCPC, para que cada requerido arque com o pagamento de 33,33% 

dos honorários advocatícios fixados na sentença, devidamente 

atualizados.

A atualização dos valores devidos será feita nos autos principais, cód. 

756966.

Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado 

destes Embargos e arquive-se.

Translade-se cópia desta decisão para a Execução em apenso (cód. 

756966).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1050207 Nr: 46529-49.2015.811.0041

 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: GECIEL BARBOZA DE SOUZA

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

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:9252

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados, confirmando a antecipação de 

tutela, para condenar o Requerido a providenciar os meios necessários 

para que o Requerente seja submetido ao procedimento cirúrgico 

“Angioplastia Intraluminal dos vasos do pescoço/ tronco supra-aórticos, 

com implante de Stent Recoberto (ou outro procedimento igualmente 

eficaz)”, conforme prescrição de médico especialista carreado às fls. 12, 

assegurando a continuidade do tratamento necessário para preservar a 

vida do autor, incluindo todos os procedimentos necessários para o caso, 

e, via de consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.Isento de custas por expressa 

disposição legal.Isento de honorários advocatícios, uma vez que é pacífico 

o entendimento segundo o qual não são devidos honorários advocatícios à 

Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito 

público à qual integra, Enunciado Sumular n. 421/STJ.Intime-se.Após, não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o 

art. 496, I, do CPC/2015.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1056038 Nr: 49181-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA RODRIGUES MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE SÃO CARLOS USP, 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

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

OAB:17283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU GIGLIO PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 206.379, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 
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IMPROCEDENTE a ação e, via de consequência, extingo o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC/2015.Condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, que fixo por equidade em R$500,00, ficando a cobrança 

suspensa por força da gratuidade da justiça.Intime-se.Após, não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 814625 Nr: 21085-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLAUDIA PAIM DE SOUZA REZENDE, 

EDSON PACHECO DE REZENDE, CESÁRIO F. DE MATOS COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PACHECO DE REZENDE 

- OAB:3244/MT

 Vistos.

Cite-se o réu Cesário F. de Matos para, querendo, contestar os presentes 

autos no prazo legal.

Após, em havendo contestação, dê-se vista dos autos ao autor para 

impugnação.

Ao final, remetam-me os autos conclusos para novas deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006042-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO, para responder a 

ação, caso queira, no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 1. PRAZO: O prazo 

para RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias. Esse prazo será contado 

EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores distintos (art. 229 

do CPC), de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público (art. 

183 do CPC). 2. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

pela parte requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035928-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BENEDITO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO OAB - MT24216/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Coronel PM MARCOS VIEIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1035928-59.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restituição 

em Dobro c/c Reparação por Danos Morais com pedido de tutela provisória 

de urgência antecipada proposta por RAFAEL BENEDITO DE SIQUEIRA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência 

para que seja determinado ao Requerido que proceda ao depósito em sua 

conta bancária ou acrescente no pagamento em folha do mês de 

novembro de 2018 o valor de R$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais), 

referente a prestação de serviço (diárias) pelo período de 13.06.2017 a 

19.06.2017. Aduz, em síntese, que é Policial Militar (soldado) e prestou 

serviço pelo período de 13.06.2017 a 19.06.2017, de reforço militar na 33º 

EXPONORT na cidade de Sinop/MT, recebendo pelas 6,5 diárias 

trabalhadas o valor de R$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais) no mês de 

junho de 2017. Afirma que, devido a uma falha de comunicação, entre os 

responsáveis pelo Setor de Planejamento, Orçamento e Finanças e 

prestação de contas da Policia Militar, da Secretaria de Estado de Gestão 

– SEGES e da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, ocorreu 

um desconto em sua folha de pagamento no valor de R$ 1.170,00 (mil 

cento e setenta reais) no mês de novembro de 2017. Pontua que procurou 

o seu superior para obter uma explicação para o desconto realizado, onde 

foi informado que foi causado devido à ausência de prestação de contas, 

qual deveria ter sido lançada no sistema GV, pelo Setor de Planejamento, 

Orçamento e Finanças da PM/MT. Ampara a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de antecipada de urgência, previstos no art. 300 e 

seguintes do CPC/2015. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. 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. 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 determinado ao Requerido que 

proceda ao depósito em sua conta bancária ou acrescente no pagamento 

em folha do mês de novembro de 2018 o valor de R$ 1.170,00 (um mil 

cento e setenta reais), referente a prestação de serviço (diárias) pelo 

período de 13.06.2017 a 19.06.2017. Cumpre destacar que, neste 

momento processual, a pretensão do Requerente encontra impedimento 

legal, consoante o disposto no art. 7º, §2º da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 1º 

da Lei nº 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 (...). § 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) – Destacamos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E 

REFLEXOS - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – 
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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, a Requerente, ao pretender que o Estado de 

Mato Grosso seja compelido a proceder com o estorno dos valores 

indevidamente descontados em sua folha de pagamento, busca, 

nitidamente, a concessão de vantagem, cuja pretensão esbarra na 

vedação legal das regras acima mencionadas. Portanto, ante a ausência 

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 

Município, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante 

no art. 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 os autos conclusos para sentença. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo nº 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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035936-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (GPAT) (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1035936-36.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por WATT DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA. contra 

ato indigitado coator da lavra do GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E 

TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO DA 

SEFAZ/MT e do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLCA DA 

SEFAZ/MT, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para o fim de que seja determinado às autoridades tidas por 

coatoras que recebam o Recurso Voluntário nº 5543525/2018, se 

abstendo de aplicar o art. 1.031, §1º, I do RICMS/MT, bem como que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

abrangidos no referido recurso administrativo. Aduz, em apertada síntese, 

que é empresa contribuinte do ICMS, cuja atividade consiste na 

distribuição de combustíveis, tendo apresentado impugnação a um Termo 

de Intimação de Cobrança, por meio do Processo Administrativo 

(E-Process) nº 5161013/2014. Assevera que a referida impugnação 

administrativa foi indeferida, mantendo a incidência do tributo, o que a 

levou a apresentar recurso contra a decisão administrativa, todavia o 

recurso não foi admitido em razão do valor do débito objurgado. Pontua 

que o valor de alçada para interposição de Recurso Voluntário junto à 

SEFAZ/MT, com fundamento no art. 1031, §1º, I do RICMS/MT é 

manifestamente inconstitucional, não lhe restando alternativa senão a 

propositura da presente demanda para resguardar o seu direito líquido e 

certo. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). 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. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinado às autoridades tidas por coatoras que recebam o 

Recurso Voluntário nº 5543525/2018, se abstendo de aplicar o art. 1.031, 

§1º, I do RICMS/MT, bem como que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade dos créditos tributários abrangidos no referido recurso 

administrativo. Analisando perfunctoriamente os fatos expostos e os 

documentos acostados aos autos, notadamente os documentos de ID nº 

16018256 e seguintes, verifica-se que o recurso administrativo interposto 

pela Impetrante, nº 5543525/2018, foi inadmitido sob o argumento de que 

ele não se amolda ao disposto no art. 1031, §1º, I do RICMS/MT. Melhor 

elucidando, vejamos o referido dispositivo legal: “Art. 1.031 Observado o 

disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário 

ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou 

parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. § 1° Não cabe 

recurso voluntário: I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito 

tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, 

vigentes na data do respectivo decisório; (...)”. Em que pese a exceção 

contida no art. 1031, §1º, I preveja não ser cabível a interposição de 

recurso administrativo cujo valor seja inferior a 2500 (dois mil e 

quinhentos) UPF’s, o simples valor do crédito não pode servir de 

parâmetro para objurgar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte. 

Ademais, referida norma viola expressamente um direito fundamental 

previsto no art. 5º, LV da Constituição Federal, qual seja o princípio do 

contraditório e da ampla defesa, senão vejamos: “Art. 5º. (...) LV - aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes; (...)”. Dessa maneira, o simples valor do crédito 

tributário não pode servir de parâmetro para impedir a interposição do 

recurso pelo contribuinte, tendo em vista que o próprio caput do art. 1031 

do RICMS/MT admite o manejo de recurso voluntário das decisões que 

negarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão. 

Esse é o pacífico entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, cujo aresto abaixo transcrevo: “REMESSA 

NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE 

EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – 

RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT 

(Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO 

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS 

– IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – 

SENTENÇA RATIFICADA. 1. “ [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR O 

PROSSEGUIMENTO RECURSO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 

570-E DO RICMS – AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

ADMINISTRATIVO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - 
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RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se mostra 

razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, 

posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A 

impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua 

exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso.3. Agravo desprovido.” 

(AI 6139/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014)”. 

2. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da 

exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta incabível em sede 

de Mandado de Segurança. 3. Segurança concedida parcialmente - 

Sentença ratificada”. (ReeNec 2993/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/02/2018) – Destacamos. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR 

DEFERIDA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO RECURSO 

INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 570-E DO RICMS – AFRONTA 

AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – OFENSA A DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à 

interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao 

duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A impugnação administrativa do 

crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva 

do recurso. 3. Agravo desprovido”. (AI 6139/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014). 

Outrossim, no que tange à suspensão da exigibilidade dos créditos 

tributários objeto dos recursos administrativos alhures mencionados, o 

Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a 

exigibilidade do crédito tributário fica suspensa em razão de qualquer 

impugnação do contribuinte, senão vejamos: “TRIBUTÁRIO. PLEITO 

ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. 

SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O presente mandado de segurança foi 

impetrado com o objetivo único de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário até o efetivo exaurimento da esfera administrativa, decorrente da 

manifestação pelo Fisco quanto ao pedido de compensação deduzido em 

processo administrativo fiscal. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento 

do REsp 850332/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido à sistemática dos 

recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), reiterou entendimento no sentido 

de que o pedido administrativo de compensação tributária e o respectivo 

recurso contra seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário, a teor do disposto no art. 151, inciso III, do CTN, ainda que se 

refira a créditos de precatório. 3. Se a sistemática compensatória 

efetivada pelo contribuinte não encontra amparo constitucional ou em 

legislação pertinente, com iminente inviabilidade de êxito, tais premissas 

não afastam o dever da autoridade fiscal em promover, em definitivo, a 

devida resposta ao pleito questionado no processo administrativo fiscal. 

Agravo regimental improvido”. (STJ – AgRg no RMS: 40787 PR 

2013/0020392-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 17/09/2013, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

26/09/2013) – Destacamos. Assim, em consonância ao consolidado 

entendimento dos tribunais superiores, e considerando que os créditos 

tributários ainda estão sendo discutidos na seara administrativa, 

mostra-se imperioso determinar a suspensão da exigibilidade destes até 

ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ. Desta forma, 

presente os requisitos ensejadores para a concessão da liminar, quais 

sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o deferimento da liminar é 

medida que se impõe. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a autoridade coatora que 

proceda com a admissão do Recurso Voluntário nº 5543525/2018, bem 

como determino a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

abrangidos no referido recurso administrativo, até ulterior decisão de 

mérito a ser proferida neste writ. Notifiquem-se as autoridades coatoras 

enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestem as informações de praxe, e na oportunidade intime-as do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá, 19 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026846-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MALLER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 

SECITECI (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1026846-04.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por ANDRÉ MALLER contra ato indigitado coator 

da lavra SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO, Sr. Domingos Savio Boabaid Pareira todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida 

liminar. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. De 

acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2004), 

compete privativamente ao Tribunal de Justiça julgar originalmente 

Mandado de Segurança e 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, 19 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032674-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LUCIA DE QUADROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1032674-78.2018.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. 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 Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, respondere 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 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. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033487-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADVAIR TEREZINHA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N: 1033487-08.2018.8.11.0041 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 239 de 549



(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação de movida por ADVAIR TEREZINHA 

DIAS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação da 

Fazenda Estadual ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de 

contratos de trabalho realizados no período de 2013 a 2018. 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, 19 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036699-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARSENIA PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT0018725A (ADVOGADO(A))

MARIANA LEAL DA SILVA OAB - MT0016793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1036699-71.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por ARSÊNIA PINHEIRO DA SILVA 

objetivando o ressarcimento de valores em face do MTPREV - MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA. Deu à causa o valor de R$ 43.542,92 (quarenta e 

três mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e dois 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, 19 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030529-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VIRGILIO MARINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1030529-49.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por RUBENS VIRGÍLIO MARTINS 

objetivando a cobrança de licença premio cominado com a condenação em 

danos morais em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Deu à causa o 

valor de R$ 39.800,26 (trinta e nove mil oitocentos reais e vinte 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 análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 19 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036115-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON RONDON SANTANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1036115-67.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por WANDERSON RONDON SANTANA 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 DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN objetivando 

liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo TOYOTA/ETIOS 

HB XLS, PLACA QBE0240, RENAVAM 01023716060 sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de 

segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Como alhures relatado, 
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busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a determinação 

para que o veículo TOYOTA/ETIOS HB XLS, PLACA QBE0240, RENAVAM 

01023716060 seja licenciado sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. Analisando 

sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que houve a 

notificação regular do Impetrante para exercer o direito de defesa. É 

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 (ID: 16047845), denota-se que 

não se observou a exigência da dupla notificação à parte infratora, 

conforme aludem 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. Nestes 

termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença 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. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de 

determinar à autoridade coatora que licencie o veículo TOYOTA/ETIOS HB 

XLS, PLACA QBE0240, RENAVAM 01023716060 sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. 

Cuiabá-MT, 22 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032558-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALEB SOARES CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER FABRICIO FULONI CARVALHO OAB - MT22927/O (ADVOGADO(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

RAZIEL MAGALHAES FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1032558-72.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. 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 Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Citem-se os requeridos, 

para, querendo, responderem 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 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. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033951-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAILTON FERREIRA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N: 1033951-32.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação de movida por JONAILTON FERREIRA 

E SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação 

da Fazenda Estadual ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de 

contratos de trabalho realizados no período de 2013 a 2018. 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, 22 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034153-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSILHA FERREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N: 1034153-09.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação de movida por DEUSILHA ARAÚJO 

DA CONCEIÇÃO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de verbas trabalhistas 

decorrentes de contratos de trabalho realizados no período de 2008 a 

2018. 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, 22 de 

Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1034364-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DE SOUZA PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR OAB - MT21870/O (ADVOGADO(A))

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1034364-45.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. 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 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 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. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036297-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MACHADO CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1036297-53.2018.8.11.0041 (PJE 

04). Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por JOSÉ 

CARLOS MACHADO CUNHA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o pagamento de férias referentes ao ano de 2014, para os 

servidores da educação básica. Aduz em síntese que faz jus à férias de 

45 dias conforme é disposto no artigo 54 da lei complementar 50/98, por 

exercer cargo de professora na rede pública estadual. Com a inicial 

vieram documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o 

necessário relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico 

que a presente demanda é conexa, aos autos n° 

1028936-19.2017.811.0041, contudo, observo que o tal processo tramita 

perante o juízo da Primeira Vara Da Fazenda Pública da Capital. É cediço 

que o instituto da conexão visa evitar a prolação de decisões 

inconciliáveis, razão por que os feitos nessas condições são reunidos 

para apreciação conjunta, pelo mesmo juízo. O Novo Código de Processo 

Civil, sobre o assunto dispõe: Art. 54. A competência relativa poderá 

modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto 

nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Desta forma, ante a 

existência dos autos da Ação de nº. ° 1028936-19.2017.811.0041 (PJE), 

que tramita perante a Primeira Vara Da Fazenda Pública da Capital, e 

abrange a mesma matéria e ainda pendente de sentença, no intuito de 

evitar decisões contraditórias, a medida que se impõe é o declínio da 

competência. Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Primeira Vara Da Fazenda Pública de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 113, § 

2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036310-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARCIA TAVEIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1036310-52.2018.8.11.0041 (PJE 

04). Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por CLEIA 

MARCIA TAVEIRA DE ANDRADE contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o pagamento de férias referentes ao ano de 2014, para os 

servidores da educação básica. Aduz em síntese que faz jus à férias de 

45 dias conforme é disposto no artigo 54 da lei complementar 50/98, por 

exercer cargo de professora na rede pública estadual. Com a inicial 

vieram documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o 

necessário relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico 

que a presente demanda é conexa, aos autos n° 

1028936-19.2017.811.0041, contudo, observo que o tal processo tramita 

perante o juízo da Primeira Vara Da Fazenda Pública da Capital. É cediço 

que o instituto da conexão visa evitar a prolação de decisões 

inconciliáveis, razão por que os feitos nessas condições são reunidos 

para apreciação conjunta, pelo mesmo juízo. O Novo Código de Processo 

Civil, sobre o assunto dispõe: Art. 54. A competência relativa poderá 

modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto 

nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Desta forma, ante a 

existência dos autos da Ação de nº. ° 1028936-19.2017.811.0041 (PJE), 

que tramita perante a Primeira Vara Da Fazenda Pública da Capital, e 

abrange a mesma matéria e ainda pendente de sentença, no intuito de 

evitar decisões contraditórias, a medida que se impõe é o declínio da 

competência. Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Primeira Vara Da Fazenda Pública de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 113, § 

2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036365-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELL MATHEUS FLORENTINO DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N: 1036365-03.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação de movida por MICHAELL MATHEUS 

FLORENTINO DE LARA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN/MT, objetivando a 

condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos 

materiais e morais. Deu à causa o valor de R$ 25.328,00 (vinte e cinco mil, 

trezentos e vinte e oito 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, 23 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035181-12.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WALTER MOREIRA CAMPOS FILHO (IMPETRANTE)

EDINALDO SOUSA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL DE AVALIAÇÃO ESPECIAL E 

ANUAL DE DESEMPENHO SEJUDH (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1035181-12.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe. (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê 

ciência ao órgão de representação judicial da autarquia, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 23 de Outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1036498-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUMINA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL OAB - MT14883/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS - CIP (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1036498-45.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de Ação de obrigação de Fazer com pedido 

de tutela provisória de evidencia, em desfavor de GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO – SEGES, 

CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS – CIP, BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. BANCO BMG S.A. BANCO 

DAYCOVAL, devidamente qualificados na exordial, objetivando a 

suspensão, imediata, dos descontos em folha de pagamento das parcelas 

dos empréstimos financeiros contraídos, junto aos Requeridos, ou, a 

readequação dos valores das prestações dos contratos celebrados entre 

o Requerente e os Réus, limitando o total dos descontos ao percentual de 

até 30% (trinta por cento) da renda bruta percebida pelo Autor. Em 

síntese, é o que merece registro. Nesta Comarca foi instaurada a Vara 

Especializada em Direito Bancário, a qual compete “Processar e julgar os 

feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por 

instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central e 

cartas precatórias cíveis de sua competência”. Com efeito, da leitura da 

competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

depreende-se que a Vara de Direito Bancário possui competência 

absoluta para o julgamento das ações que envolvam acordos contratuais 

sobre operações bancárias entre as partes. 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”. O art. 299, caput, do mesmo codex, 

por sua vez, estabelece o seguinte: “Art. 299. A tutela provisória será 

requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente 

para conhecer do pedido principal”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática dos dispositivos citados, conclui-se que compete à Vara 

Especializada em Direito Bancário processar e julgar a presente demanda, 

em observância às normas processuais supracitadas. Diante de todo o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em 

favor de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário da Comarca 

de Cuiabá, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Tomem-se as demais 

providências de estilo, inclusive quanto à materialização dos autos e 

posterior remessa ao Cartório Distribuidor, caso verificada a 

impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os autos mediante 

acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 23 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036374-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO HOTEIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA 

DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1036374-62.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por DELCARO HOTÉIS LTDA. 

contra ato indigitado coator da lavra do COORDENADOR DE 

FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinado à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o 

recolhimento da taxa de utilização, efetiva ou potencial, de serviços 

relacionados à segurança pública (TASEG), objeto da Notificação 

CAF/SESP nº 1915/2018. Aduz, em síntese, que é empresa atuante no 

ramo hoteleiro, sendo que no dia 20.09.2018 a sua matriz sofreu 

fiscalização por parte da Autoridade Coatora, onde o policial autuante 

constatou a suposta infração por sua situação não estar em conformidade 

ao art. 2º, I e II da Lei nº 9.067/2008 e a notificou para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comparecer aos órgãos responsáveis e realizar o pagamento 

da taxa de utilização, efetiva ou potencial, de serviços relacionados à 

segurança pública. Relata que compareceu ao órgão indicado e foi 

surpreendida pela informação de que para a regularização seria devido o 

recolhimento de R$ 908,03 (novecentos e oito reais e três centavos) a 

título de TASEG – Fundo Estadual de Segurança Pública, não obstante 

referida taxa tenha sido declarada como inconstitucional pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Pontua que o ato coator cometido pelo 

Impetrado, além de ilegal e abusivo, põe em risco a sua atividade 

comercial, visto que cria entraves na gestão negocial, prática vedada pela 

legislação pátria e em especial pela Constituição Federal. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). 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. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinado à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o 

recolhimento da taxa de utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
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relacionados à segurança pública (TASEG), objeto da Notificação 

CAF/SESP nº 1915/2018. Impende salientar que a matéria objeto da 

presente demanda já foi debatida no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, em análise da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade nº 

83864/2013 e do Mandado de Segurança nº 122728/2011, ocasiões em 

que se reconheceram a inconstitucionalidade do art. 98, §1º, III da Lei nº 

4.547/1982, legislação esta a qual instituiu a TASEG. Vejamos as ementas 

dos refer idos ju lgados:  “ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 

4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 

— INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA — IMPOSSIBILIDADE. É 

inconstitucional Lei que institui taxa de segurança pública, visto que se 

cuida de atividade que somente pode ser sustentada por impostos, 

consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Arguição 

incidental de inconstitucionalidade acolhida”. (ArgInc 83864/2013, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/09/2014, 

Publicado no DJE 22/09/2014). “MANDADO DE SEGURANÇA — 

PRELIMINARES -ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS 

E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – MÉRITO - TAXA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA (TASEG) - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE — ART. 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 

4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 

— ACOLHIMENTO — REMESSA AO TRIBUNAL PLENO PARA ANÁLISE DA 

QUESTÃO — ART. 481 DO CPC. Deve ser acolhida a alegação de 

inconstitucionalidade do artigo 98, § 1º, III, da Lei nº 4.547/1982, com a 

redação dada pela Lei nº 9.067/2008, que dispõe sobre a taxa de 

segurança pública - TASEG, em razão da estampada ofensa ao princípio 

da legalidade, devendo a questão ser submetida ao Tribunal Pleno, 

consoante previsão do artigo 481 do Código de Processo Civil, e julgados 

nos “MSCol, 122727/2011e MSCol, 122731/2011””. (MSCol 122728/2011, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2014, 

Publicado no DJE 14/07/2014). Com efeito, entendo que a taxa de 

utilização, efetiva ou potencial, de serviços relacionados à segurança 

pública (TASEG) exigida da parte Autora, em consonância ao 

entendimento do referido sodalício, possui caráter genérico, não 

discriminando de maneira cerrada a hipótese de incidência do tributo, 

violando, por consequência, os princípios da taxatividade e da legalidade 

tributária. Portanto, não se mostra plausível o ato praticado pela autoridade 

coatora de exigir o pagamento da referida taxa, objeto da Notificação 

CAF/SESP nº 1915/2018, uma vez que se encontra revestido de 

ilegalidade e inconstitucionalidade. Demonstrado, assim, o fumus boni iuris. 

Da mesma maneira resta evidente o periculum in mora, na medida em que o 

não acolhimento acarretará em prejuízos f inanceiros à 

empresa-Impetrante, colocando em risco a sua atividade comercial, visto 

que cria entraves na gestão negocial. Desta forma, presente os requisitos 

ensejadores para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris 

e o periculum in mora, o deferimento da liminar é medida que se impõe. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de 

exigir o recolhimento da taxa de utilização, efetiva ou potencial, de 

serviços relacionados à segurança pública (TASEG), objeto da Notificação 

CAF/SESP nº 1915/2018, até ulterior decisão de mérito a ser proferida 

neste writ. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, 23 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036561-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSAM MEIRE DE MOURA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1036561-70.2018.8.11.0041 (PJE 

04). Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por SUSAM 

MEIRE DE MOURA LEITE contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

o pagamento de férias referentes ao ano de 2014, para os servidores da 

educação básica. Aduz em síntese que faz jus à férias de 45 dias 

conforme é disposto no artigo 54 da lei complementar 50/98, por exercer 

cargo de professora na rede pública estadual. Com a inicial vieram 

documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o necessário 

relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

presente demanda é conexa, aos autos n° 1028936-19.2017.811.0041, 

contudo, observo que o tal processo tramita perante o juízo da Primeira 

Vara Da Fazenda Pública da Capital. É cediço que o instituto da conexão 

visa evitar a prolação de decisões inconciliáveis, razão por que os feitos 

nessas condições são reunidos para apreciação conjunta, pelo mesmo 

juízo. O Novo Código de Processo Civil, sobre o assunto dispõe: Art. 54. A 

competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela 

continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. Desta forma, ante a existência dos autos da Ação de nº. ° 

1028936-19.2017.811.0041 (PJE), que tramita perante a Primeira Vara Da 

Fazenda Pública da Capital, e abrange a mesma matéria e ainda pendente 

de sentença, no intuito de evitar decisões contraditórias, a medida que se 

impõe é o declínio da competência. Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o feito em favor da Primeira Vara Da Fazenda 

Pública de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos 

moldes do art. 113, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 

de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036478-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE DA SILVA MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO)

PEDRO TAQUES (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1036478-54.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por LUZIENE DA SILVA MAGALHAES contra ato 

indigitado coator da lavra da SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E 

LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. Marioneide Angelica 

Kliemaschewsk e GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. 

Pedro Taques, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da medida liminar. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. De acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 31/2004), compete privativamente ao Tribunal de Justiça 

julgar originalmente Mandado de Segurança e 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, 23 

de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033515-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 244 de 549



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1033515-73.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. 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 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. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036495-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA OAB - SP175156 (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA OAB - SP133149 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS - GFPF 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1036495-90.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por BRASIL LOGÍSTICA DE 

TRANSPORTES LTDA. contra ato indigitado coator de lavra do GERENTE 

DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a 

imediata liberação do caminhão apreendido de placa CZB-1460 (ID nº 

16094897). Aduz, em síntese, que é empresa que se dedica ao transporte 

de cargas, sendo que, no desenrolar de suas atividades, seu motorista, 

que conduzia o caminhão acima mencionado, foi instado a apresentar os 

documentos relativos às mercadorias que estavam sendo transportadas 

junto à Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças, todavia os 

agentes estaduais de fiscalização entenderam que a mercadoria não 

estaria acompanhada do devido documento fiscal, motivo pelo qual foram 

lavrados quatro Termos de Apreensão e Depósito – TAD, todos sob nº 

1136414, mas com dígitos verificadores distintos. Assevera que dois dos 

TAD’s vergastados apontaram a Impetrante como responsável solidária em 

razão de ser o transportador, o que levou a apreensão do seu caminhão, 

utilizado para o transporte das mercadorias, além da apreensão das 

mercadorias transportadas. Pontua que apreender o caminhão, bem como 

mantê-lo nesta situação até a presente data, se consubstancia em 

verdadeiro ato coator, motivo pelo qual se perfez necessário buscar o 

manto sagrado do Poder Judiciário, por meio do presente remédio 

constitucional, para que seja cessado o ato coator e seja protegido o seu 

direito líquido e certo de ter seu caminhado liberado. Escuda a pretensão à 

vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). 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. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa 

resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente mandamus foi 

impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda com a imediata liberação 

do caminhão apreendido de placa CZB-1460 (ID nº 16094897). Partindo de 

uma análise perfunctória dos fatos expostos, aliada à malhada documental 

acostada, entendo que, ao que me afigura, merece guarida a pretensão da 

parte Impetrante. Ressalto que a apreensão de mercadorias prevista no 

RICMS é no sentido de permitir a detenção com o específico fim de 

identificar-se o responsável tributário e recolherem-se provas materiais da 

infração tributária cometida. Alcançada aludida finalidade, identificado o 

responsável e recolhidas provas da infração, não mais se justifica a 

retenção das mercadorias, que se transmuda para ato coativo objetivando 

o pagamento de tributo, consoante assinala a Súmula nº 323 do STF. 

Assim, não obstante seja dever funcional do agente fiscal averiguar a 

normalidade do transporte de mercadorias e se houve o recolhimento do 

aludido imposto estadual, atribuição inerente ao poder de polícia tributária, 

por outro lado, não lhe cabe apreender ou reter tais bens se já coletado os 

dados necessários à verificação de eventual ilícito tributário. Nesses 

termos, é elucidativa a doutrina do tributarista Roque Antônio Carraza, que 

assim leciona: “É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS 

e multa devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em 

situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal 

prática, todavia é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e 

imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que 

o ato de apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração 

cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo 

realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de 

eventual ilícito tributário. As questões tributários-penais existentes 

deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo 

judicial adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria 

apreendida, para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in ICMS. 

Editora Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Neste sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão 

vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA 

– TRIBUTÁRIO – RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE 

COERÇÃO AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO 

TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE 

POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE 

CONFIGURA EM OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE 

TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – 

ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, 

passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias 

como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS, cuja 

retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de 

infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, 

nessa hipótese, com o fito de assegurar a prova material da infração. Do 

contrário, a retenção prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o 

contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo 

Judiciário. 2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF – ‘É inadmissível 

a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de 

tributos’”. (Ap 144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

05/05/2015) – Destacamos. Ademais, como é sabido o Fisco dispõe de 

meios legais para a cobrança dos seus créditos, de sorte que a exigência 

da exação nos termos propostos da narrativa fática afigura-se cobrança 

indireta de tributo, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Desta 

forma, presente os requisitos ensejadores para a concessão da liminar, 

quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o deferimento da 

liminar é medida que se impõe. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à autoridade coatora 

que proceda com a imediata liberação do caminhão apreendido de placa 

CZB-1460 (ID nº 16094897). Notifique-se pessoalmente a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 245 de 549



para que querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, 

inclusive pelo oficial plantonista. Cuiabá, 23 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024330-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Mariza Macedo de Castro OAB - MT0012645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5)  PROCESSO Nº 

1024330-11.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Tendo em vista a certidão de ID: 

14551723, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

ratificarem os atos já praticados na Justiça Federal. Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

23 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024736-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1024736-66.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Sem maiores embaraços, defiro a 

emenda a inicial, alterando-se o valor atribuído à causa para R$ 

114.884,76 (cento e quatorze mil oitocentos e oitenta e quatro reais e 

setenta e seis centavos). Indefiro o Pedido de Reconsideração formulado 

pela parte Autora (ID nº 9894442) pelas razões já expostas. Cumpra-se o 

já determinado. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029080-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1029080-90.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para 

Impugnar a Contestação no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036424-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO GHANDI DE ASSIS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO(A))

BRUNO FRANCA FERREIRA OAB - MT19154/O (ADVOGADO(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. PROCESSO Nº 1036424-88.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência proposta por MARCO GHANDI DE ASSIS OLIVEIRA, 

em face de ESTADO DE MATO GROSSO e CENTRO BRASILEIRO DE 

PESQUISA EM AVALIACÃO E SELECÃO E DE PROMOCÃO DE EVENTOS - 

CEBRASPE, objetivando, com a concessão do provimento antecipatório, 

que seja atribuída a pontuação relativa aos títulos descritos na alínea “d”, 

até decisão final da presente ação. Aduz, em síntese, que se inscreveu 

para o concurso público para formação de cadastro reserva no cargo de 

Delegado de Polícia Substituto da PJC/MT, regido pelo EDITAL Nº 1 – 

PJC/MT de 16 de março de 2017. Relata que foi aprovado em todas as 

fases de caráter eliminatório e/ou classificatório (prova objetiva, prova 

discursiva, prova oral, teste de aptidão física, exames médicos, exame 

psicotécnico, prova de títulos e investigação social). Afirma que 

apresentou na fase de títulos, certidão circunstanciada do Setor de 

Recursos Humanos da Polícia Federal (documento n.º 04, em anexo), que 

declara que o mesmo é policial federal (Agente de Polícia Federal) há mais 

de 11 (onze) anos, com o intuito de obter os pontos devidos na alínea “d” 

do item 8.3.3, do Edital n.º 01 – PJC/MT3, de 16 de março de 2017. 

Entretanto, ressalta que teve sua pontuação da titulação denegada pela 

banca organizadora, sob o argumento de que a declaração não atesta que 

o cargo seja da carreira policial civil. Por fim, sustenta que o Edital o que 

está a ofender os princípios da impessoalidade, da igualdade. Ampara a 

sua pretensão à vista dos requisitos da tutela 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 Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, até mesmo para 

garantir o princípio 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 CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Busca o autor a concessão do provimento 

antecipatório, para que seja que seja atribuída a pontuação relativa aos 

títulos descritos na alínea “d”, até decisão final da presente ação. Pois 

bem. No que tange aos concursos público, interessante a lição de José 

dos Santos Carvalho Filho, ao asseverar que: "Concurso Público é o 

procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e 

selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções 

públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, 

física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas e no 

aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras 

opostas no procedimento, obedecidas sempre à ordem de classificação. 

Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento de servidores 

públicos." ("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio de Janeiro: 

Lumen Iuris, 2001, p. 472). Cumpre destacar, que há alguns princípios que 

norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para elucidação do caso 

ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, assevera que: “A 

discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente no 

momento da elaboração do regulamento do que quando de sua aplicação. 

O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de nulidade da 

decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a decisão, 

prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. Em análise perfunctória 

dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os 

documentos de ID nº 16086951 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de 

cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão do provimento antecipatório pleiteado. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 
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boni juris, uma vez que o autor não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pelas Requeridas, bem como 

não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta 

atribuída à banca examinadora. Percebe-se que o Edital do certame trazia 

a previsão dos requisitos necessários para obtenção de pontuação na 

fase de avaliação de títulos. Senão vejamos: 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. Quadro de Atribuição 

de Pontos para a Avaliação de Títulos (...) d) Exercício em cargo da 

carreira policial civil; Percebe-se que o requerente exerce o cargo de 

Agente de Polícia Federal, ficando, assim, constatada a ausência do 

preenchimento dos requisitos exigidos no item 8.3.3, “d”, do edital do 

certame. Salienta-se que, não se pode reputar ilegal e abusivo o ato da 

autoridade coatora que atenta para o cumprimento das disposições legais 

e normativas contidas no edital do certame. Assim, cumpre destacar que a 

vinculação às cláusulas do instrumento convocatório, trazem como regra 

essencial a observância por parte da Administração Pública, bem como 

pelos candidatos, sendo a lei que rege o certame público. Nesse sentido, a 

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: CONCURSO 

PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O EDITAL DE CONCURSO, DESDE QUE 

CONSENTÂNEO COM A LEI DE REGÊNCIA EM SENTIDO FORMAL E 

MATERIAL, OBRIGA CANDIDATOS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (RE 

480129, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 

30/06/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT 

VOL-02379-07 PP-01454). Desta forma, em juízo de cognição sumária, 

não vislumbro o ato insurgido pela impetrante ante ausência de prova 

robusta capaz de demonstrar ofensa a direito liquido e certo. Portanto, 

ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão do 

provimento antecipatório, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado. Citem-se os Requeridos, 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 e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036417-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FIRPO FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCA FERREIRA OAB - MT19154/O (ADVOGADO(A))

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1036417-96.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência proposta por JOÃO PAULO FIRPO FONTES, em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO e CENTRO BRASILEIRO DE 

PESQUISA EM AVALIACÃO E SELECÃO E DE PROMOCÃO DE EVENTOS - 

CEBRASPE, objetivando, com a concessão do provimento antecipatório, 

que seja atribuída a pontuação relativa aos títulos descritos na alínea “d”, 

até decisão final da presente ação. Aduz, em síntese, que se inscreveu 

para o concurso público para formação de cadastro reserva no cargo de 

Delegado de Polícia Substituto da PJC/MT, regido pelo EDITAL Nº 1 – 

PJC/MT de 16 de março de 2017. Relata que foi aprovado em todas as 

fases de caráter eliminatório e/ou classificatório (prova objetiva, prova 

discursiva, prova oral, teste de aptidão física, exames médicos, exame 

psicotécnico, prova de títulos e investigação social). Afirma que 

apresentou na fase de títulos, Declaração circunstanciada da 

Coordenação de Recursos Humanos da Polícia Federal (documento nº 04, 

em anexo), que certifica que o mesmo é policial federal (Escrivão de 

Polícia Federal) há mais de 08 (oito) anos, com o intuito de obter os pontos 

devidos na alínea “d” do item 8.3.3, do Edital n.º 01 – PJC/MT3, de 16 de 

março de 2017. Entretanto, ressalta que teve sua pontuação da titulação 

denegada pela banca organizadora, sob o argumento de que a declaração 

não atesta que o cargo seja da carreira policial civil. Por fim, sustenta que 

o Edital o que está a ofender os princípios da impessoalidade, da 

igualdade. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela 

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 Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, até mesmo para 

garantir o princípio 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 CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Busca o autor a concessão do provimento 

antecipatório, para que seja que seja atribuída a pontuação relativa aos 

títulos descritos na alínea “d”, até decisão final da presente ação. Pois 

bem. No que tange aos concursos público, interessante a lição de José 

dos Santos Carvalho Filho, ao asseverar que: "Concurso Público é o 

procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e 

selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções 

públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, 

física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas e no 

aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras 

opostas no procedimento, obedecidas sempre à ordem de classificação. 

Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento de servidores 

públicos." ("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio de Janeiro: 

Lumen Iuris, 2001, p. 472). Cumpre destacar, que há alguns princípios que 

norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para elucidação do caso 

ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, assevera que: “A 

discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente no 

momento da elaboração do regulamento do que quando de sua aplicação. 

O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de nulidade da 

decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a decisão, 

prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. Em análise perfunctória 

dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os 

documentos de ID nº 16086463 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de 

cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão do provimento antecipatório pleiteado. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que o autor não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pelas Requeridas, bem como 

não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta 

atribuída à banca examinadora. Percebe-se que o Edital do certame trazia 

a previsão dos requisitos necessários para obtenção de pontuação na 

fase de avaliação de títulos. Senão vejamos: 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. Quadro de Atribuição 

de Pontos para a Avaliação de Títulos (...) d) Exercício em cargo da 

carreira policial civil; Percebe-se que o requerente exerce o cargo de 

Escrivão de Polícia Federal, ficando, assim, constatada a ausência do 

preenchimento dos requisitos exigidos no item 8.3.3, “d”, do edital do 

certame. Salienta-se que, não se pode reputar ilegal e abusivo o ato da 

autoridade coatora que atenta para o cumprimento das disposições legais 

e normativas contidas no edital do certame. Assim, cumpre destacar que a 

vinculação às cláusulas do instrumento convocatório, trazem como regra 

essencial a observância por parte da Administração Pública, bem como 

pelos candidatos, sendo a lei que rege o certame público. Nesse sentido, a 

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: CONCURSO 

PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O EDITAL DE CONCURSO, DESDE QUE 

CONSENTÂNEO COM A LEI DE REGÊNCIA EM SENTIDO FORMAL E 

MATERIAL, OBRIGA CANDIDATOS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (RE 

480129, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 

30/06/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT 

VOL-02379-07 PP-01454). Desta forma, em juízo de cognição sumária, 

não vislumbro o ato insurgido pelo requerente ante a ausência de prova 

robusta capaz de demonstrar o fumus boni iuris. Portanto, ante a ausência 

de um dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento 

antecipatório, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 
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consoante a fundamentação supra, INDEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado. Citem-se os Requeridos, 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 e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006834-37.2016.8.11.0041
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AMANDA DA COSTA MARQUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DA COSTA MARQUES OAB - MT0016381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1006834-37.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por AMANDA DA 

COSTA MARQUES contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN 

- MT, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão de liminar 

para que seja determinada à autoridade indigitada coatora que proceda ao 

imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo Renault, modelo 

Sandero EXP 16HP, ano/modelo, 2014/2014, placa AYA-9953, RENAVAM 

nº 00995034370 de sua propriedade (ID 1078230), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser proprietária legítima dos 

veículos acima discriminados e que foi surpreendida pela negativa de 

proceder com o licenciamento, 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 dos documentos dos veículos ao 

prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1084118). 

Devidamente notificados, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 1411835), alegando, em sede de preliminar, a 

decadência, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a 

ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugna pela denegação da 

ordem mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia 

estadual está eivado de legalidade, não havendo que se falar em 

deferimento do pedido formulado pela Autora. Sem parecer ministerial. Os 

autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, 

parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo 

que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de 

fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da 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 

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 do 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 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 o Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

Renault, modelo Sandero EXP 16HP, ano/modelo, 2014/2014, placa 

AYA-9953, RENAVAM nº 00995034370, 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, 
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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 imediato 

licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo Renault, modelo Sandero 

EXP 16HP, ano/modelo, 2014/2014, placa AYA-9953, RENAVAM nº 

00995034370, de propriedade da Impetrante, 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
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1018798-90.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: VERA LUCIA DOS REIS 

DIAS 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. Ao ID: 9132009 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. 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 
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apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 
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(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 18 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022306-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON MARCOS DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT0020453A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1022306-44.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por EDEMILSON 

MARCOS DE OLIVEIRA contra ato indigitado coator da lavra do 

PRESIDENTE DO DETRAN/MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento do 

ano de 2016, relativo ao veículo RENAULT, tipo LOGAN, Cor Prata, Placa 

NTX 0150, chassi 93YLSR6RHBJ572985 e RENAVAM 251015211, sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser proprietária legítima 

dos veículos acima discriminados e que foi surpreendida pela negativa de 

proceder com o licenciamento, 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 dos documentos dos veículos ao 

prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 9171654). 

Devidamente notificados, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 9733502), alegando, em sede de preliminar, a 

incompetência da justiça estadual, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade 

da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugna 

pela denegação da ordem mandamental, argumentando que o ato 

praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não havendo 

que se falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. Sem 

parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da 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 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 do 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 

RENAULT, tipo LOGAN, Cor Prata, Placa NTX 0150, chassi 

93YLSR6RHBJ572985 e RENAVAM 251015211, 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 imediato 

licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo RENAULT, tipo LOGAN, 

Cor Prata, Placa NTX 0150, chassi 93YLSR6RHBJ572985 e RENAVAM 

251015211, de propriedade da Impetrante, 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, 18 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1020381-13.2017.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: ROBERTO 

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. O autor alega, em resumo, que no plano real ficou 

determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e 

posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de 

Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova 

moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das tabelas de 

vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de confiança e 

gratificadas dos servidores civis e militares seriam convertidos em 

01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, 

contrariando a norma editada, o requerido, estabeleceu o último dia de 

cada mês como data-base do cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo 

pagamento, fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, 

devido à imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 

11,98%. Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja 

incorporada aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 
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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. Ao ID: 9130627 fora indeferido o pedido de 

antecipação de tutela, bem como o deferimento da justiça gratuita. Citado, 

o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de 

mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda 

dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da 

demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando 

os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 
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moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 18 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1026425-48.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por W. B. R. 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA – EPP contra ato indigitado coator da 

lavra do DIRETOR DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO – DETRAN/ MT, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão de liminar para que seja determinada à autoridade indigitada 

coatora que proceda ao imediato licenciamento do ano de 2017, relativo 

aos veículos VW SPACEFOX TREND GII, PLACA QBF4688/MT, RENAVAN 

01305051049, COR BRANCA, ANO 2014/2014; VOYAGE CITY MB S, 

PLACA QBU3948, RENAVAN 01031081647, COR BRANCA, ANO 

2014/2015; GOL TL MB S, PLACA QBU4738, RENAVAN 01031140937 , 

COR BRANCA , ANO 2014/2015; GOL TL MB S, PLACA QBU4818, 

RENAVAN 01031146633 , COR BRANCA, ANO 2014/2015; VW/GOL TL 

MB S, PLACA QBU4668, RENAVAN 01031134317, COR BRANCA, ANO 

2014/2015 E VW/GOL TL MB S, PLACA QBU4998, RENAVAN 

01031161195, COR BRANCA, ANO 2014/2015 sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. Aduz, 

em apertada síntese, ser proprietária legítima dos veículos acima 

discriminados e que foi surpreendida pela negativa de proceder com o 

licenciamento, 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 dos 

documentos dos veículos ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida 

(ID nº 9699607). Devidamente notificados, o Presidente do DETRAN/MT 

prestou Informações (ID nº 10097903), alegando, em sede de preliminar, a 

incompetência da justiça estadual, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade 

da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugna 

pela denegação da ordem mandamental, argumentando que o ato 

praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não havendo 

que se falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. Sem 

parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 
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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 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 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 do 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 

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 

VW SPACEFOX TREND GII, PLACA QBF4688/MT, RENAVAN 

01305051049, COR BRANCA, ANO 2014/2014; VOYAGE CITY MB S, 

PLACA QBU3948, RENAVAN 01031081647, COR BRANCA, ANO 

2014/2015; GOL TL MB S, PLACA QBU4738, RENAVAN 01031140937 , 

COR BRANCA , ANO 2014/2015; GOL TL MB S, PLACA QBU4818, 

RENAVAN 01031146633 , COR BRANCA, ANO 2014/2015; VW/GOL TL 

MB S, PLACA QBU4668, RENAVAN 01031134317, COR BRANCA, ANO 

2014/2015 E VW/GOL TL MB S, PLACA QBU4998, RENAVAN 

01031161195, COR BRANCA, ANO 2014/2015, 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 
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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, relativo aos veículos VW SPACEFOX TREND GII, PLACA 

QBF4688/MT, RENAVAN 01305051049, COR BRANCA, ANO 2014/2014; 

VOYAGE CITY MB S, PLACA QBU3948, RENAVAN 01031081647, COR 

BRANCA, ANO 2014/2015; GOL TL MB S, PLACA QBU4738, RENAVAN 

01031140937 , COR BRANCA , ANO 2014/2015; GOL TL MB S, PLACA 

QBU4818, RENAVAN 01031146633 , COR BRANCA, ANO 2014/2015; 

VW/GOL TL MB S, PLACA QBU4668, RENAVAN 01031134317, COR 

BRANCA, ANO 2014/2015 E VW/GOL TL MB S, PLACA QBU4998, 

RENAVAN 01031161195, COR BRANCA, ANO 2014/2015, de propriedade 

da Impetrante, 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, 18 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1033879-79.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por PHILIPE DE 

PAULA DA SILVA PINHO contra ato indigitado coator da lavra do 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados, objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento do veículo Hyundai HB20 2014/15, 1.0, Cor 

Branca, Placa OAV - 0764, Renavan 1004839534, Chassi 

9BHBG51CAFP261244, sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. Aduz, em apertada 

síntese, ser proprietária legítima dos veículos acima discriminados e que 

foi surpreendida pela negativa de proceder com o licenciamento, 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 dos documentos dos 

veículos ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 10571176). 

Devidamente notificados, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 10737431), alegando, em sede de preliminar, a 

ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída, e, no mérito, pugna pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual 

está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do 

pedido formulado pela Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da 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 do 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 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 Hyundai HB20 

2014/15, 1.0, Cor Branca, Placa OAV - 0764, Renavan 1004839534, 

Chassi 9BHBG51CAFP261244, 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, 
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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 imediato 

licenciamento, relativo aos veículos Hyundai HB20 2014/15, 1.0, Cor 

Branca, Placa OAV - 0764, Renavan 1004839534, Chassi 

9BHBG51CAFP261244, de propriedade da Impetrante, 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, 18 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004892-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL OAB - MT18456/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO N°: 1004892-84.2016.8.11.0003. 

(PJE 4) SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por LUZIA RIBEIRO OLIVEIRA & CIA LTDA, contra ato tido por 

ilegal praticado pelo DETRAN – MT Departamento Estadual de Transito de 

Mato Grosso, que estaria, arbitrariamente, condicionando o licenciamento 

do seu veículo TOYOTA, MODELO HILUX,COR BRANCA, ANO 2008, 

CHASSI 8AJFR22G784531141 , PLACA NJL 2369, RENAVAN N. 

00984332570, ao prévio pagamento de multas, sem o devido processo 

legal. Do exame dos autos verifica-se que o impetrante foi intimado para 

que comprovasse o alegado (ID: 9972463) no prazo de 15 dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, porém, deixou transcorrer o prazo in albis. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e, decido. É possibilitado ao 

juiz que determina a parte autora em um prazo de 15 dias que venha a 

sanar os defeitos ou irregularidades que poderiam dificultar a analise do 

mérito conforme disposto no Art. 321 Em conformidade com o Art. 321, em 

seu paragrafo único, o magistrado poderá indeferir a petição inicial caso o 

impetrante não cumpra a diligência. Diante disso, é cabível a extinção do 

processo quando o Juiz indeferir a petição inicial, conforme art. 485, inciso 

I do NCPC. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, e consoante a fundamentação 

supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se com todas as baixas. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013151-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUQUI PEREIRA ESPINDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1013151-51.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária com pedido de antecipação de tutela proposta por RAUQUI 

PEREIRA ESPINDOLA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a 

procedência da ação para que seja determinado ao Requerido que 

proceda com a nomeação e posse do Requerente no cargo de Técnico da 

Área Instrumental – Perfil Administrador, retroativamente ao último dia de 

validade do certame, bem como que seja condenado o Requerido ao 

pagamento dos lucros cessantes no importe de R$ 60.355,25 (sessenta 

mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e de 

indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Aduz, em síntese, que participou do concurso público regido pelo Edital nº 

005/2009/SAD, concorrendo para o cargo de Técnico da Área 

Instrumental – Perfil Administrador, ficando classificado na 1184ª Posição, 

para as vagas destinadas a Cuiabá. Relata que o concurso foi prorrogado 

até o dia 29.06.2014 e, durante a sua vigência, foram nomeados 130 

(cento e trinta) candidatos, entretanto alguns candidatos não tomaram 

posse. Pontua, ainda que o ente público, na vigência do certame, 

promoveu nomeações precárias de terceiros por meio de contratação 

temporária, contrariando a lei e a classificação no concurso público 
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vigente. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação aos autos (ID nº 3057047), pugnando, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 3732768), 

onde a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. 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. Como relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de 

obter uma determinação para seja determinado ao Requerido que proceda 

com a nomeação e posse do Requerente no cargo de Técnico da Área 

Instrumental – Perfil Administrador, retroativamente ao último dia de 

validade do certame, bem como que seja condenado o Requerido ao 

pagamento dos lucros cessantes no importe de R$ 60.355,25 (sessenta 

mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e de 

indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

No caso vertente, partindo de uma minuciosa análise do escorço fático e 

da malha documental acostada, verifico que o pleito do Requerente não 

merece guarida. Isso porque, pelo que se infere dos autos, vê-se que 

para o cargo ao qual concorreu o Requerente, qual seja Técnico da Área 

Instrumental – Perfil Administrador, foram disponibilizadas 67 (sessenta e 

sete) vagas, e que o demandante foi classificado no cadastro de reserva 

na 1184ª posição, portanto, fora do limite de vagas oferecidas (ID nº 

1661052). Observa-se, também, que durante o prazo de validade, foram 

convocados 130 (cento e trinta) candidatos, sendo que 05 (cinco) não 

tomaram posse, ficando, portanto, vagos, bem como que a Administração 

Pública editou o Convênio nº 001/2015 objetivando a contratação de 

terceirizados para ocupar o cargo almejado pelo Requerente. 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; (...)”. Em análise do dispositivo legal acima 

transcrito, há de se concluir que o acesso a cargo ou emprego público 

será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, sendo dever da Administração Pública conferir aos seus 

atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os 

administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Insta 

salientar que a aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda 

que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, garante 

apenas o direito subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas 

vagas, dentro do prazo de validade do concurso, estando assim limitados 

pelo poder discricionário da administração, segundo o juízo de 

conveniência e oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e 

criação de cargos por lei. Entretanto, em recente julgamento o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, vem abrindo uma exceção a esta regra, 

porém esta deve ser motivada pelo poder público e estar sujeita ao 

controle de legalidade. Ou seja, o gestor público, após convocação de um 

número “X” de candidatos acima do número de vagas, não pode alegar 

não ter direito líquido e certo a nomeação o concursando aprovado e 

classificado dentro do chamado cadastro de reserva, se as vagas 

decorrentes da criação legal de cargos novos ou vacância ocorrerem no 

prazo do concurso ao qual se habilitou e foi aprovado. A exceção a esta 

regra poderá ocorrer se alcançado o limite prudencial de dispêndios com 

folha de pessoal, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 

22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar nº 101/2000). No mesmo 

sentido, tenha-se, ainda, precedentes do colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 

Administrativo. Concurso público. Candidata aprovada, inicialmente, fora 

das vagas do edital. Desistência dos candidatos mais bem classificados. 

Direito a ser nomeada para ocupar a única vaga prevista no edital de 

convocação. Precedentes. 1. O Tribunal de origem assentou que, com a 

desistência dos dois candidatos mais bem classificados para o 

preenchimento da única vaga prevista no instrumento convocatório, a ora 

agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, tornava-se a primeira, na 

ordem classificatória, tendo, assim, assegurado o seu direito de ser 

convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se tratando de 

surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de vaga já 

prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido pelo 

Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, 

Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em 

concurso público dentro do número de vagas previstas no edital tem 

direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental não provido”. (STF - 

ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 

03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, levando-se 

consideração às vagas disponibilizadas pela Administração Pública, 

somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos que não 

tomaram posse, o candidato Requerente não alcançou posição suficiente 

para adentrar as vagas disponibilizadas pela administração. Quanto à 

alegação de preterição em razão de contratação temporária – terceirizada, 

entendo que, apesar de todos os pontos aventados pelo Requerente, não 

resta evidente a efetiva contratação de dezenas de profissionais para a 

área de atuação pretendida pelo demandante, restando, portanto, não 

demonstrada a prova inequívoca do direito pleiteado. Daí porque, se impõe 

a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados 

na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno 

o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012764-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SALLAS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1012764-36.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária com pedido de antecipação de tutela proposta por ERICA 

SALLAS LOPES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a 

procedência da ação para que seja determinado ao Requerido que 

proceda com a nomeação e posse da Requerente no cargo de Analista do 

Meio Ambiente – Perfil Administrador, retroativamente ao último dia de 

validade do certame, bem como que seja condenado o Requerido ao 

pagamento dos lucros cessantes no importe de R$ 60.355,25 (sessenta 

mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e de 

indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Aduz, em síntese, que participou do concurso público regido pelo Edital nº 

005/2009/SAD, concorrendo para o cargo de Analista do Meio Ambiente – 

Perfil Administrador, ficando classificada na 279ª Posição, para as vagas 

destinadas a Cuiabá. Relata que o concurso foi prorrogado até o dia 

29.06.2014 e, durante a sua vigência, foram convocados 05 (cinco) 

candidatos. Pontua, ainda que o ente público, na vigência do certame, 

promoveu nomeações precárias de terceiros por meio de contratação 

temporária, contrariando a lei e a classificação no concurso público 

vigente. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação aos autos (ID nº 3057495), pugnando, no mérito, pela 
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improcedência dos pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 4150728), 

onde a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. 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. Como relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de 

obter uma determinação para seja determinado ao Requerido que proceda 

com a nomeação e posse da Requerente no cargo de Analista do Meio 

Ambiente – Perfil Administrador, retroativamente ao último dia de validade 

do certame, bem como que seja condenado o Requerido ao pagamento 

dos lucros cessantes no importe de R$ 60.355,25 (sessenta mil trezentos 

e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e de indenização por 

danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No caso vertente, 

partindo de uma minuciosa análise do escorço fático e da malha 

documental acostada, verifico que o pleito da Requerente não merece 

guarida. Isso porque, pelo que se infere dos autos, vê-se que para o 

cargo ao qual concorreu a Requerente, qual seja Analista do Meio 

Ambiente – Perfil Administrador, foram disponibilizadas 05 (cinco) vagas, e 

que a demandante foi classificada no cadastro de reserva na 279ª 

posição, portanto, fora do limite de vagas oferecidas (ID nº 1643639). 

Observa-se, também, que durante o prazo de validade, foram convocados 

05 (cinco) candidatos, sendo que apenas 01 (um) não tomou posse, 

ficando, portanto, vago, bem como que a Administração Pública editou o 

Convênio nº 001/2015 objetivando a contratação de terceirizados para 

ocupar o cargo almejado pela Requerente. 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; (...)”. Em análise do dispositivo legal acima transcrito, há de 

se concluir que o acesso a cargo ou emprego público será por meio de 

prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

sendo dever da Administração Pública conferir aos seus atos a mais 

ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem 

individualmente afetados pela prática do ato. Insta salientar que a 

aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda que fora do 

número de vagas inicialmente previstas no edital, garante apenas o direito 

subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas vagas, dentro do 

prazo de validade do concurso, estando assim limitados pelo poder 

discricionário da administração, segundo o juízo de conveniência e 

oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e criação de cargos 

por lei. Entretanto, em recente julgamento o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, vem abrindo uma exceção a esta regra, porém esta deve ser 

motivada pelo poder público e estar sujeita ao controle de legalidade. Ou 

seja, o gestor público, após convocação de um número “X” de candidatos 

acima do número de vagas, não pode alegar não ter direito líquido e certo 

a nomeação o concursando aprovado e classificado dentro do chamado 

cadastro de reserva, se as vagas decorrentes da criação legal de cargos 

novos ou vacância ocorrerem no prazo do concurso ao qual se habilitou e 

foi aprovado. A exceção a esta regra poderá ocorrer se alcançado o limite 

prudencial de dispêndios com folha de pessoal, conforme prevê a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 

nº 101/2000). No mesmo sentido, tenha-se, ainda, precedentes do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no recurso extraordinário 

com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata aprovada, 

inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos candidatos mais 

bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a única vaga 

prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal de origem 

assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem 

classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento 

convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, 

tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado 

o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se 

tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de 

vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido 

pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 

598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o 

candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 

previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental 

não provido”. (STF - ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, 

levando-se consideração às vagas disponibilizadas pela Administração 

Pública, somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos 

que não tomaram posse, a candidata Requerente não alcançou posição 

suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas pela administração. 

Quanto à alegação de preterição em razão de contratação temporária – 

terceirizada, entendo que, apesar de todos os pontos aventados pela 

Requerente, não resta evidente a efetiva contratação de dezenas de 

profissionais para a área de atuação pretendida pela demandante, 

restando, portanto, não demonstrada a prova inequívoca do direito 

pleiteado. Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019757-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARQUES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0020678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1019757-95.2016.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos etc. intime-se a parte autora, para querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020585-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SONAQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1020585-23.2018.8.11.0041 

(pje 4). SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pelo Impetrante, para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII do NCPC. Publiquem-se e 

Intimem-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001800-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LEMOS GUERRA OAB - MG98412 (ADVOGADO(A))

PAULO RAMIZ LASMAR OAB - MG44692 (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS OAB - MG87791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1001800-81.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Débito Fiscal proposta por MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, 

a procedência dos pedidos para que seja declarada a nulidade do débito 

fiscal consubstanciado no Processo Administrativo nº 0114-015.179-3. 

Aduz, em apertada síntese, que foi imposta multa pelo PROCON de Mato 

Grosso, após abertura de procedimento administrativo com regular 

tramitação, decorrente de reclamação levada a efeito pelo consumidor 

Alexandre Paulino Monea, em que se contesta, sinteticamente, a ausência 

de informações precisas e restituição de valores relativos a sinal e outras 

taxas derivadas do contrato de compra e venda firmado entre as partes, 

desfeito pela ausência de aprovação de financiamento do saldo devedor. 

Defende a total nulidade da multa na forma como imposta, na medida em 

que arbitrada em descompasso com a defesa administrativa apresentada, 

desprovida de qualquer motivação/fundamentação, contrária à legislação 

vigente, o que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

bem como motivação das decisões administrativas. Assevera que a 

rescisão do contrato operou-se exclusivamente pela culpa do consumidor 

e que as taxas de corretagem e de administração são legais, consoante 

jurisprudência dominante. Pontua que atuou em estrita observância ao 

pactuado em contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo 

da legislação consumerista, de modo que se revela arbitrária e ilegal a 

decisão proferida em sede administrativa. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória 

de urgência vindicada, consoante decisão de ID nº 512132. Devidamente 

citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação (ID nº 

819498), pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos, 

argumentando que o PROCON é o órgão competente para autuar 

irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, além de que 

fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão dentro da lei 

consumerista vigente. Réplica acostada aos autos (ID nº 15618419), onde 

a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. 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. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

que seja declarada a nulidade do débito fiscal consubstanciado no 

Processo Administrativo nº 0114-015.179-3. Em que pese a louvável 

argumentação despendida pela Autora, entendo que o pleito não merece 

acolhimento, isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do 

princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração 

Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos 

deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, 

analisando a Carta de Informações Preliminares proveniente do Processo 

Administrativo que deu azo à imposição da multa em que se pretende a 

anulação (ID nº 500089), qual seja o Processo Administrativo FA nº 

0114-015.179-3, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON 

Estadual, ao aplicar as multas administrativas objeto da presente demanda, 

obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referidas 

multas tem força coercitiva, os valores arbitrados não se afiguram 

excessivos, porquanto se deram com base na regulamentação dada à 

matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único – A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo” – Destacamos. Evidentemente que na hipótese em 

tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa 

seja considerada excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, 

fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, 

portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de 

razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha. Nesse 

contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi 

determinada por meio de processo administrativo em estrita observância 

ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, 

inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte 

Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões 

de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em 

grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a 

mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

pode observar de toda a malha documentária encartada. 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. Desse modo, 

revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará 

a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos 

ilícitos. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa na aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON, não demonstrando qualquer ilegalidade no processo 

administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão 

pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração 

agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e 

não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das 

alegações da Autora. Ademais, como já consignado em outras linhas, 

observa-se que o objeto da ação, na sua essência, gira em torno da 

análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely 

Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar”. O professor ensina ainda que “nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. Ainda 

segundo o professor Meirelles (1990), “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da 

Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender 

necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a 

questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente 

observado pelo administrado. Ou seja, não há ilegalidade, tampouco 

ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela 

parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade. 
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Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON 

MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É obrigação da recorrente o 

fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, 

adequado e eficiente. No caso vertente, comprovado que o serviço não foi 

oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a 

aplicação da multa. "Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a 

responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto 

pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa 

aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, 

podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o 

sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se 

fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição 

decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp 

n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece 

de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos 

embargos à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. 

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico 

para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder 

Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se 

manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e 

motivo), razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012732-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT0008194S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1012732-31.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Notificação e Imposição de Multa Administrativa proposta por 

BANCO DAYCOVAL S/A em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

da SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/MT, 

todos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja determinada a cassação das decisões 

administrativas proferidas pela segunda Requerida, cancelando as multas 

impostas e impedindo a inscrição do CNPJ do autor em Dívida Ativa, 

oriunda dos Processos Administrativos nº 0412-031.695-4 e 

0412-031.717-9. Aduz, em síntese, que foi surpreendida com a aplicação 

de penalidades impostas pelo órgão do PROCON/MT, no importe original de 

R$ 235.200,00 (duzentos e trinta e cinco mil e duzentos reais), ao 

fundamento de incorrer em suposta afronta aos direitos do consumidor. 

Pontua que atuou em estrita observância ao pactuado em contrato e 

disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação 

consumerista, alegando ser arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede 

administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, da 

penalidade injustamente aplicada. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Foi deferida a tutela provisória de urgência 

vindicada, consoante decisão de ID nº 1846313, mediante formalização da 

caução. Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso 

apresentou Contestação (ID nº 3019365), pugnando, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos, argumentando que o PROCON é o órgão 

competente para autuar irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, 

além de que fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão 

dentro da lei consumerista vigente. Réplica acostada aos autos (ID nº 

4843806), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo 

Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela 

procedência dos pedidos. 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. Como relatado, busca a Autora a 

procedência da ação para que seja determinada a cassação das decisões 

administrativas proferidas pela segunda Requerida, cancelando as multas 

impostas e impedindo a inscrição do CNPJ do autor em Dívida Ativa, 

oriunda dos Processos Administrativos nº 0412-031.695-4 e 

0412-031.717-9. Em que pese a louvável argumentação despendida pela 

Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, 

analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 

5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre 

outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, analisando os Autos de 

Infração nº AI.2012.14.0014 e AI.2012.16.0013 proveniente dos 

Processos Administrativos que deram azo à imposição das multas em que 

se pretende a anulação (ID nº 1641541 e 1641583), qual seja os 

Processos Administrativos FA nº 0412-031.695-4 e 0412-031.717-9, 

verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON Cuiabá/MT, ao aplicar as 

multas administrativas objeto da presente demanda, obedeceu àquilo 

previsto em lei, uma vez que, considerando que referidas multas tem força 

coercitiva, os valores arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto 

se deram com base na regulamentação dada à matéria, conforme 

predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena 

de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos. Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a 

duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal 

de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – 

Destacamos. Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de 

vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada 

excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma 

atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. 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. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 
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porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Haja vista o depósito judicial realizado nos autos (ID nº 2383430 

e 2383433), referente ao valor integral do débito combatido, determino o 

levantamento dos valores em favor da parte vencedora. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006112-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILCE DA MATA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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: 1006112-32.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por LENILCE DA MATA E SILVA, 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 CELAT 1.0, CATEGORIA 

PARTICULAR, COR PRATA, ANO 2011/2012, PLACA NJJ8842 - MT, 

CHASSI Nº9BRRP48F0CG127807 - RENAVAM Nº 00309594987, 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°. 

13323212. 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 Verifica-se que o 

impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de 

Fazenda de Mato Grosso. Entretanto, entendo que o Secretário de Estado 

de Fazenda não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que as 

infrações foram aplicadas por outros Executivos de Trânsito. Por outro 

lado é o Detran o responsável por conduzir o processo administrativo, 

bem como, é a autoridade que condiciona o licenciamento do veículo do 

impetrante ao pagamento das multas, visando receber os débitos de forma 

coercitiva. Por essa razão acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do 

Secretário de Estado de Fazendo, devendo o feito prosseguir apenas em 

relação ao presidente da Autarquia Estadual. 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 estejam comprovados os fatos alegados na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 262 de 549



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, relativo ao veículo marca/modelo 

CHEVROLET CELAT 1.0, CATEGORIA PARTICULAR, COR PRATA, ANO 

2011/2012, PLACA NJJ8842 - MT, CHASSI Nº9BRRP48F0CG127807 - 

RENAVAM Nº 00309594987, 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. 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 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 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. Do mesmo 

modo, quanto ao pedido de anulação da pontuação vinculada a CNH da 

impetrante, fica prejudicada, uma vez que ante a impossibilidade de tal 

discussão no presente mandamus. 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 a segurança 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, acolho apenas a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário 

de Estado de Fazenda, e no mérito, CONCEDO EM PARTE 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 CHEVROLET CELAT 1.0, 

CATEGORIA PARTICULAR, COR PRATA, ANO 2011/2012, PLACA NJJ8842 

- MT, CHASSI Nº9BRRP48F0CG127807 - RENAVAM Nº 00309594987 de 

propriedade do Impetrante (ID nº 4726541), 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, 23 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1013959-85.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por CESAR FRANCISCO DA SILVA, 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/BIZ 125 ES, ANO/MODELO 

2014/2014, PLACA NJU-5483, 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°. 13728401. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou não prestou suas informações no prazo 

legal. 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 
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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/BIZ 125 ES, ANO/MODELO 

2014/2014, PLACA NJU-5483, 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, 23 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1031076-89.2018.8.11.0041 

(pje 4). SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pelo Impetrante, para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII do NCPC. Publiquem-se e 

Intimem-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO N°: 

1015519-33.2016.811.0041 (PJE 5) REQUERENTE: LUZINEI OLIVEIRA 

CAMPOS E OUTROS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos dos 

autores a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Os autores alegam, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salientam que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4369986). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que o autor não ingressou com 

a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência 

da demanda. Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e 

ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos dos autores a parcela equivalente ao 
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percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real 

em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real 

ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e 

pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral 

seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do 

último dia do mês de competência, independente da data do efetivo 

pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em 

seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a 

referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para os autores, fato esse omitido na 

inicial, mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se 

falar em reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual 

estabeleceu nova tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos 

quadros de servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à 

diferença aqui reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de 

pagar se prende à limitação temporal decorrente da reestruturação 

superveniente das referidas carreiras e do padrão de vencimentos 

básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo 

STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, nos termos da 

jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais 

decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à data em 

que houve a reestruturação de carreira do servidor. Precedentes. 2. O 

acolhimento das proposições recursais da parte recorrente, ora 

embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à 

limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base na interpretação 

da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a este Superior 

Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 

280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 3. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (EDcl no 

REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) (destacamos). 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO 

SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 7235/96. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem declarou que as 

Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 garantiram a 

compensação das perdas apuradas, após a reestruturação na carreira. 

Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a legislação 
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local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. Incidência da 

Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos autores o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para os autores, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual dos autores, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002765-59.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: ALCIDINO BARBOSA 

LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 9709257 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estada 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. 
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Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 
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anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018157-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO 

LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1018157-05.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Lançamento Tributário c/c Repetição de Indébito proposta 

por DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA 

ESCRITORIO LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

procedência dos pedidos para que seja declarada a nulidade da 

Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial nº 228959/54/28/2016 – 

valor de R$ 70.745,04 (setenta mil setecentos e quarenta e cinco reais e 

quatro centavos) – e do parcelamento efetivado oriundo da referida 

Notificação, bem como que seja anulada a relação jurídica ensejadora da 

mencionada Notificação. Requer, ainda, que o Requerido seja condenado 

ao pagamento da restituição do indébito, referente aos pagamentos 

oriundos das remissões declaradas nulas e dos valores pagos referente a 

Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial nº 228959/54/28/2016 – 

valor de R$ 70.745,04 (setenta mil setecentos e quarenta e cinco reais e 

quatro centavos) – e do parcelamento efetivado oriundo da referida 

Notificação. Aduz, em síntese, que aluga para diversas empresas, 

incluindo diversos órgãos públicos, materiais de escritório, em especial 

máquinas de impressão, e para que estes façam o devido pagamento do 

contrato é imprescindível que todo mês emita e entregue aos referidos 

clientes uma CND (Certidão Negativa de Débito), sob pena de não 

recebimento. Relata que, em 04.09.2016, foi emitida pela Secretaria de 

Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT a “Notificação de 

Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013” de nº 

228959/54/28/2016, na qual consta que os contratos haviam sido 

cancelados, sendo que mencionados contratos são relativos à sua 

adesão ao FUNEDS pelo qual foram quitados diversos débitos. Ressalta 

que a Lei Estadual nº 9.481, de 20 de dezembro de 2010, autorizou a 

instituição de Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso 

(FUNEDS), posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 526, de 19 de 

julho de 2011, sendo que, na condição de contribuinte do Estado de Mato 

Grosso, aderiu os benefícios fiscais previstos nas mencionadas 

legislações. Pontua ser manifestamente ilegal o ato de cancelamento dos 

parcelamentos realizados relativos aos débitos descritos nas 

mencionadas notificações, de modo que o mesmo atenta contra os 

princípios da segurança jurídica e o da boa-fé. No mais, defende a 

ocorrência da prescrição dos créditos tributários, ante o não ajuizamento 

de execução fiscal no quinquênio legal. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória de urgência, 

consoante decisão de ID nº 8141868. Devidamente citado, o Requerido 

Estado de Mato Grosso apresentou Contestação aos autos (ID nº 

9195812), pugnando pela improcedência dos pedidos, argumentando que 

o FUNEDS foi declarado inconstitucional pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de modo que se mostra perfeitamente legal a cobrança 

dos valores não recolhidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 10956532), 

onde a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. 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. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

que seja declarada a nulidade da Notificação de Cumprimento de Decisão 

Judicial nº 228959/54/28/2016 – valor de R$ 70.745,04 (setenta mil 

setecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos) – e do 

parcelamento efetivado oriundo da referida Notificação, bem como que 

seja anulada a relação jurídica ensejadora da mencionada Notificação. 

Analisando detidamente o escorço fático e a vasta malha documental 

acostada aos autos, notadamente os documentos de ID nº 8100423 e 

seguintes, não vislumbro o direito da parte Requerente. Isso porque, o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou a 

inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010 e, por consequência, do 

Decreto Estadual nº 526/2011, com efeitos ex tunc, em julgamento da ADI 

nº 100642/2013, cuja ementa abaixo transcrevo: “AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI 

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – 

REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA 

INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 

151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO 

DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS 

BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA 

VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS 

MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS 

REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS 

ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE 

NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – 

RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, 

POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX 

TUNC – ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e 

anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação 

ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera 

flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a 

determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição 

social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou 

parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da 

parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no 

art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da 

vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses 

expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”. 

(ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014). Com efeito, 

a lei estadual em comento, ao prever as renúncias tributárias, além de 

fulminar o princípio da legalidade previsto no art. 151 e Constituição 

Estadual e art. 150, §6º da CF, violou normas de finanças públicas, sem 

perder de vista os efeitos negativos suportados pela sociedade 
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decorrentes de sua aplicação ilegal. Outrossim, com relação aos efeitos 

ex tunc da decisão que declarou a inconstitucionalidade da mencionada 

legislação estadual, o ínclito desembargador relator entendeu que “os 

princípios da boa-fé e da segurança jurídica não se sobrepõem aos 

princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade (específica), da 

moralidade administrativa e da indisponibilidade da coisa pública (...) já que 

os danos sociais emergentes se mostram incomensuráveis (suportados, 

inclusive, pelos municípios – vulneração do princípio constitucional de 

repartição de receitas), fato que está, a nosso aviso, a obstar a 

modulação colimada” (AgR 96612/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/10/2014, Publicado no DJE 

06/02/2015). Dessa maneira, verifica-se que foi pacificado por este 

egrégio sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a 

apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um 

dos contratos de parcelamento cancelados, com a consequente 

elaboração do Demonstrativo de Débitos Vinculados com a situação e 

valor de cada débito vinculado ao contrato de parcelamento cancelado, da 

forma como se encontrava antes, sendo que, nos casos dos débitos 

afetados pelo estorno das reduções estarem vinculados a outro contrato 

de parcelamento (efetuado com base na Lei nº 10.236/2014-REFAZ), tais 

valores (equivalentes aos estornos) serão automaticamente incorporados 

ao saldo devedor desse contrato. Daí porque se impõe a improcedência 

dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022926-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY CARNEIRO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT0007530A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1022926-56.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por WANDERLEY CARNEIRO DE MORAES em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando a procedência dos pedidos para que seja 

reconhecida a inocorrência do fato gerador, a decadência do lançamento 

tributário referente ao ITCMD oriundo da separação judicial e que seja 

anulado todo o ato administrativo de lançamento do tributo, ante a 

ausência de notificação do contribuinte. Aduz, em síntese, que, no início 

do ano de 2007, já separado de fato da Sr.ª Lilian Di Giacomo Mariano de 

Moraes, ambos formalizaram a separação judicial consensual no dia 

15.03.2007, a qual foi homologada judicialmente em 21.03.2007. Assevera 

que na homologação do formal de partilha não houve diferença entre o 

quinhão dos cônjuges, sendo que ambos saíram com 50% do patrimônio 

existente à época, tendo em vista que durante o casamento, quando da 

aquisição de bens, os mesmos eram individualizados em favor de cada 

cônjuge, a fim de se manter o equilíbrio patrimonial, não necessitando 

transferência de propriedades. Relata que o Requerido lançou de ofício um 

débito referente ao ITCMD no valor de R$ 310.953,53 (trezentos e dez mil 

novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), sendo 

referido lançamento questionado administrativamente e, ao final, reduzido 

seu valor para R$ 106.293,98 (cento e seis mil duzentos e noventa e três 

reais e noventa e oito centavos). Pontua que a cobrança do referido 

ITCMD, mesmo reduzida, é ilegal, pois, em que pese a não ocorrência do 

fato gerador do tributo, o lançamento irregular ainda desrespeitou o prazo 

decadencial. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Postergada a análise da tutela de 

urgência após oitiva da parte contrária (ID nº 9185318), o Requerido se 

manifestou nos autos pugnando pelo indeferimento da medida 

antecipatória, sob o argumento de que os requisitos ensejadores para a 

concessão não se mostram presentes, tendo em vista que sequer foi 

informado ao Estado de Mato Grosso acerca da separação consensual 

homologada em juízo (ID nº 9440509). Intimada a parte Autora para 

comprovar a ciência do ente público estadual da homologação do Formal 

de Partilha à época da separação judicial (ID nº 9612455), o Requerente 

se manifestou nos autos afirmando que não realizou a comunicação ao 

Fisco Estadual (ID nº 10214083). Foi indeferida a tutela provisória de 

urgência vindicada, consoante decisão de ID nº 10270868. Devidamente 

citado, o Requerido Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos (ID nº 

10698524), ratificando a defesa apresentada anteriormente e pugnando 

pela improcedência dos pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 

11043973), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados 

pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela 

procedência dos pedidos. 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. Como relatado, busca a Autora a 

procedência da ação para que seja reconhecida a inocorrência do fato 

gerador, a decadência do lançamento tributário referente ao ITCMD 

oriundo da separação judicial e que seja anulado todo o ato administrativo 

de lançamento do tributo, ante a ausência de notificação do contribuinte. 

Partindo de um minucioso exame dos fatos expostos e da documentação 

acostada aos autos, em especial os documentos de ID nº 9152159 e 

seguintes, entendo como não demonstrado o direito à parte Autora. É 

sabido que o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação – 

ITCMD é um tributo cujo lançamento se dá por declaração, ou seja, a 

autoridade administrativa constitui o crédito tributário com base em 

informações prestadas pelo próprio sujeito passivo (quando este declara 

o valor do bem transferido) ou por terceiro (quando, por exemplo, é usado 

o valor decorrente de avaliação judicial). Nesse sentido dispõe a lição 

ministrada pelo tributarista Ricardo Alexandre em sua obra, in verbis: “Nos 

termos do art. 147 do CTN, o lançamento por declaração é efetuado com 

base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, 

na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa 

informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. 

Assim, no lançamento por declaração ou misto, aparece, de forma 

bastante relevante, a colaboração do sujeito passivo – ou terceiro – com a 

atividade privativa da autoridade administrativa. Há, portanto, um misto de 

atuação (administração e sujeito passivo ou terceiro) na realização do 

procedimento. A elaboração de declarações tributárias e a sua entrega à 

Administração Fazendária são obrigações acessórias estipuladas na 

legislação tributária como meios de possibilitar ao Fisco a constituição do 

crédito tributário pelo lançamento” (in ALEXANDRE, Ricardo. Direito 

Tributário Esquematizado. 10 Ed – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2016). No caso em comento, ao que tudo indica, o Requerente 

declarou o ITCMD ao Fisco Estadual tão somente em 25.09.2013, não 

havendo prova nos autos de que o ente público fora informado sobre a 

separação judicial à época da ocorrência do fato gerador. Em outras 

palavras, ante a não demonstração de que o Estado de Mato Grosso 

tomou ciência da separação judicial quando da sua homologação, em 

21.03.2007, considera-se como data inicial para a contagem do prazo 

decadencial o dia da efetiva entrega da declaração do imposto ao ente 

público, ou seja, em 25.09.2013. Desta maneira, tendo em vista que o 

lançamento do ITCMD pelo Fisco Estadual ocorreu tão somente no ano de 

2015, não vislumbro a ocorrência da decadência do tributo em questão. 

Outrossim, no momento em que a autoridade fiscal procedeu com a análise 

da declaração do ITCMD prestada pelo Requerente, foram verificadas 

diversas irregularidades nos valores apresentados, de modo que se 

constatou que o Autor recebeu mais do que a metade dos bens à época 

da separação judicial, podendo ser presumida uma doação de bens 

quando da partilha desigual. Assim sendo, tudo nos leva a crer que estaria 

o lançamento do ITCMD em conformidade ao art. 1º, §5º da Lei nº 
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7.850/2002 (Lei do ITCMD), in verbis: “Art. 1º O Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD 

incide sobre: I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a 

sucessão provisória; II - a doação a qualquer título. (...) § 5º Estão 

compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na 

divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos 

a um dos cônjuges ou conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da 

meação ou quinhão. (...)”. Daí porque se impõe a improcedência dos 

pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014796-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1014796-14.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por LUCIANO 

RODRIGUES DANTAS contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE 

DO DETRAN DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento do 

ano de 2016, relativo ao veículo Peugeot, modelo/modelo 2014, placa 

OBK9215, cor Branca, chassi 936CLNFNWEB070926, Código Renavam 

1005128038 de sua propriedade (ID 1940499), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser proprietária legítima dos 

veículos acima discriminados e que foi surpreendida pela negativa de 

proceder com o licenciamento, 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 dos documentos dos veículos ao 

prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 2002728). 

Devidamente notificados, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 3026073), alegando, em sede de preliminar, a 

ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída, e, no mérito, pugna pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual 

está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do 

pedido formulado pela Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da 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 

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 do 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 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 Peugeot, 

modelo/modelo 2014, placa OBK9215, cor Branca, chassi 

936CLNFNWEB070926, Código Renavam 1005128038, 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 
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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 imediato 

licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo Peugeot, modelo/modelo 

2014, placa OBK9215, cor Branca, chassi 936CLNFNWEB070926, Código 

Renavam 1005128038, de propriedade da Impetrante, 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, 24 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028578-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1028578-54.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por SONY MOBILE 

COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a 

procedência dos pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo 

Administrativo nº 0211-028.047-3, bem como, consequentemente, da multa 

aplicada pelo PROCON Estadual, bem como que seja declarada a 

inexistência de prática infrativa pela Autora. Afirma, em apertada síntese, 

que foi surpreendido com a aplicação de penalidade imposta pelo órgão do 

PROCON/MT no valor de R$ 18.244,70 (dezoito mil duzentos quarenta e 

quatro reais e setenta centavos), aplicada através do processo 

administrativo nº 0211-028.047-3. Pontua que atuou em estrita 

observância ao pactuado em contrato e disposto em lei, não infringindo 

nenhum dispositivo da legislação consumerista, mostrando-se arbitrária e 

ilegal a decisão proferida em sede administrativa, sendo de rigor a sua 

anulação e, via de consequência, da penalidade injustamente aplicada. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi 

indeferida a tutela provisória de urgência vindicada, consoante decisão de 

ID nº 9968981. Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso 

apresentou Contestação (ID nº 10604504), pugnando, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos, argumentando que o PROCON é o órgão 

competente para autuar irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, 

além de que fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão 

dentro da lei consumerista vigente. A parte Autora deixou escoar o prazo 

para apresentar Impugnação à Contestação, conforme certidão de ID nº 

11281701. 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. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 

0211-028.047-3, bem como, consequentemente, da multa aplicada pelo 

PROCON Estadual, bem como que seja declarada a inexistência de prática 

infrativa pela Autora. Em que pese a louvável argumentação despendida 

pela Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, 

analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 

5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre 

outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, analisando o Termo de 

Reclamação proveniente do Processo Administrativo que deu azo à 

imposição da multa em que se pretende a anulação (ID nº 9865034), qual 

seja o Processo Administrativo FA nº 0211-028.047-3, verifica-se que o 

órgão fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar as multas 

administrativas objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em 

lei, uma vez que, considerando que referidas multas tem força coercitiva, 

os valores arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto se deram 

com base na regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o 
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Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, 

graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e 

a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos. Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a 

duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal 

de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – 

Destacamos. Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de 

vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada 

excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma 

atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. 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. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035549-55.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1035549-55.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE 

ENSINO LTDA E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR – UNIVERSIDADE 

NORTE DO PARANÁ em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 

0115-026.128-0, bem como, consequentemente, da multa aplicada pelo 

PROCON Estadual, bem como que seja declarada a inexistência de prática 

infrativa pela Autora. Aduz, em apertada síntese, que foi surpreendido 

com a aplicação de penalidade imposta pelo órgão do PROCON/MT no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicada através do processo 

administrativo nº 0115-026.128-0. Relata que o mencionado processo 

administrativo teve origem na reclamação registrada por Maria Bernadete 

de Campos, que teria tido problemas no cancelamento da matrícula em 

10.09.2014, bem com na alteração da matrícula para o curso de 

Tecnologia em Segurança do Trabalho, razão pela qual requereu a 

mediação do PROCON. Pontua que atuou em estrita observância ao 

pactuado em contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo 

da legislação consumerista, mostrando-se arbitrária e ilegal a decisão 

proferida em sede administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de 

consequência, da penalidade injustamente aplicada. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória 

de urgência vindicada, consoante decisão de ID nº 11352406. 

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 
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Contestação (ID nº 11976779), pugnando, no mérito, pela improcedência 

dos pedidos, argumentando que o PROCON é o órgão competente para 

autuar irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, além de que 

fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão dentro da lei 

consumerista vigente. Réplica acostada aos autos (ID nº 12558805), onde 

a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. 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. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 

0115-026.128-0, bem como, consequentemente, da multa aplicada pelo 

PROCON Estadual, bem como que seja declarada a inexistência de prática 

infrativa pela Autora. Em que pese a louvável argumentação despendida 

pela Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, 

analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 

5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre 

outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, analisando a Carta de 

Informações Preliminares – CIP proveniente do Processo Administrativo 

que deu azo à imposição da multa em que se pretende a anulação (ID nº 

10825464), qual seja o Processo Administrativo FA nº 0115-026.128-0, 

verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar as 

multas administrativas objeto da presente demanda, obedeceu àquilo 

previsto em lei, uma vez que, considerando que referidas multas tem força 

coercitiva, os valores arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto 

se deram com base na regulamentação dada à matéria, conforme 

predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena 

de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos. Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a 

duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal 

de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – 

Destacamos. Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de 

vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada 

excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma 

atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. 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. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do 

CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA Autuação 22/03/2018 Valor da causa R$ 

181.480,04 - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA N.º 1007320-51/2018 

IMPETte: LAVANDERIA ALBA LTDA - CNPJ Nº 03.481.736/0001-17 

IMPETdo: PROCURADOR(A) RESPONSÁVEL PELA PROCURADORIA 

FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 463 Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

MANDADO DE SEGURANÇA, distribuída eletronicamente – PJe em 

22/03/2018, inicialmente distribuída ao Juízo da Segunda Vara Espec. da 

Fazenda Pública de Cuiabá, por LAVANDERIA ALBA LTDA - CNPJ Nº 

03.481.736/0001-17, qualificada nos autos, contra ato tido como coator do 

Sr. Procurador responsável pela Procuradoria Fiscal do Município de 

Cuiabá, sem qualificação na exordial, pretendendo a concessão de liminar 

inaudita altera pars, para que seja determinada a suspensão imediata do 

Protesto Protocolo nº 6030538, levado a efeito pelo Quarto Serviço 

Notarial de Cuiabá. Ampara a sua pretensão a concessão da liminar à 

vista dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, 

requereu a prolação de sentença concessiva da segurança, 

confirmando-se a liminar, para se declarar nula e extinta a CDA nº 

1587354 e o Protesto Protocolo nº 6030538 do Cartório do Quarto Oficio 

de Cuiabá, com o seu cancelamento em definitivo. À causa foi atribuído o 

valor de R$ 181.480,04– ID nº 12369656. Junto à inicial trouxe os 

documentos de ID’s n.ºs 12310107, 12370147, 12370160, 12370181, 

12370383, 12370419, 12370472, 12370516, 12370548, 12370589, 

12370629, 12370684, 12370726 e 12370766. Autos conclusos, na data de 

05/04/2018 Juízo da Segunda Vara Espec. da Fazenda Pública de Cuiabá, 

considerando a aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na 

forma apresentada na peça de ingresso (pedido declaratório em mandado 

de segurança), DETERMINOU a intimação da Empresa Impetrante para 

esclarecer tal aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial – ID nº 12562778. Na data de 09/04/2018 a 

Empresa Impetrante apresentou emenda à inicial – ID nº 12619205. Autos 

conclusos, na data de 16/04/2018 o Juízo da Segunda Vara Espec. da 

Fazenda Pública de Cuiabá proferiu decisão de ofício DECLARANDO a sua 

incompetência absoluta para processar e julgar esta ação, DECLINANDO 

em favor deste Juízo da Vara de Execução Fiscal – ID nº 12619205. Na 

data de 17/04/2018 a Empresa Impetrante requereu a DESISTÊNCIA da 

presente ação mandamental, tendo em vista que o decurso do tempo 

acarretou na perda do objeto – ID nº 12765628. Em 20/04/2018 os autos 

foram redistribuídos a este Juízo. É o relatório necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Sabe-se que a desistência da ação é instituto de natureza 

eminentemente processual, e somente pode ser deferida até a prolação da 

sentença e, se apresentada após a apresentação de resposta, apenas 

com a anuência da parte contrária ou, se esta não anuir sem motivo 

justificado, a critério do Juízo, entretanto, quando se trata de MANDADO 

DE SEGURANÇA, não há que se ater aos limites acima, estabelecidos nos 

§§ 4º e 5º do Art. 485, do CPC/2015. Com efeito, nesse sentido o Egrégio 

Supremo Tribunal Federal, ainda na vigência do CPC/1973, no julgamento 

do RE 66936/RJ, reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 

530 (desistência em mandado de segurança e limite temporal) e, ao julgar 

o mérito, deu provimento, por maioria, para declarar a possibilidade de 

desistência a qualquer tempo, mesmo após a sentença, e 

independentemente de anuência da parte contrária. Confira a ementa: 

“Recurso extraordinário. Repercussão geral admitida. Processo civil. 

Mandado de segurança. Pedido de desistência deduzido após a prolação 

de sentença. Admissibilidade. “É lícito ao impetrante desistir da ação de 

mandado de segurança, independentemente de aquiescência da 

autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, 

ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 

26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a 

qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, 

Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após 

eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se 

aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 

255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). 

Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral 

(Tema 530 – Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da 

parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável 

ao impetrante). Recurso extraordinário provido” (STF, Tribunal Pleno, Rel. 

Min. Luiz Fux. Rel. para acórdão Min. Rosa Weber, RE 669367/RJ – J. em 

02/05/2013). (negritei). Todavia, para que surta seus efeitos legais, a 

desistência deve ser homologada pelo juízo, consoante disposição contida 

no Paragrafo Único do Art. 200 do CPC/2015, in verbis: “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.” (negritei). Desta feita, sendo 

a desistência prerrogativa de quem propõe a ação, podendo ocorrer a 

qualquer tempo dentro do processo, desde que a contestação não tenha 

sido oferecida pela parte adversa, conforme preceitua o § 4º do Art. 485 

do CPC/2015[1], como ocorreu no caso presente, nada mais resta a este 

Juízo a não ser HOMOLOGAR o pedido de apresentado pela Empresa 

Impetrante e extinguir este processo eletrônico sem julgamento do mérito, 

face o teor dos Arts. 200, § único e 485, inc. VIII, § 5º do CPC/2015. ISSO 

POSTO, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela Empresa 

Impetrante em 17/04/2018 – ID nº 12765628 e, consequentemente, com 

fundamento nos Arts. 200, § único e 485, inc. VIII, §§ 4º (a contrariu 

sensu) e 5º do CPC/2015, DECLARO EXTINTA esta AÇÃO DE MANDADO 

DE SEGURANÇA Nº 1007320-51/2018 – PJe, distribuída em 22/03/2018, 

impetrada por LAVANDERIA ALBA LTDA – CNPJ Nº 03.481.736/0001-17, 

qualificada nos autos, em face do Sr. Procurador responsável pela 

Procuradoria Fiscal do Município de Cuiabá, sem qualificação na inicial, 

sem julgamento de mérito. ISENTO do pagamento de custas, nos termos do 

Art. 10, inc. XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso[2]. DEIXO de 

condenar em honorários advocatícios sucumbenciais, ante o disposto no 

Art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e nas Súmulas STF nº 512 e STJ nº 105[3]. 

INTIMEM-SE as Partes desta decisão (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), nos 

termos do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Decorrido o prazo recursal, 

ARQUIVE-SE DEFINITIVAMENTE estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 23 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 1. 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. (...). 2. Constituição do Estado de Mato 

Grosso: Art. 10. ... XXII – a gratuidade das ações de habeas corpus, 

habeas data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos 

necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei; ... [3]. Art. 25. Não 

cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de 

embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários 

advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância 

de má-fé. SÚMULA STF 512 – Não cabe condenação em honorários de 

advogado na ação de mandado de segurança. SÚMULA STJ 105 – Na 

ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários 

advocatícios.
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MUNICIPAL SENTENÇA Autuação 22/03/2018 Valor da causa R$ 

181.480,04 - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA N.º 1007320-51/2018 

IMPETte: LAVANDERIA ALBA LTDA - CNPJ Nº 03.481.736/0001-17 

IMPETdo: PROCURADOR(A) RESPONSÁVEL PELA PROCURADORIA 
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MANDADO DE SEGURANÇA, distribuída eletronicamente – PJe em 

22/03/2018, inicialmente distribuída ao Juízo da Segunda Vara Espec. da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 275 de 549



Fazenda Pública de Cuiabá, por LAVANDERIA ALBA LTDA - CNPJ Nº 

03.481.736/0001-17, qualificada nos autos, contra ato tido como coator do 

Sr. Procurador responsável pela Procuradoria Fiscal do Município de 

Cuiabá, sem qualificação na exordial, pretendendo a concessão de liminar 

inaudita altera pars, para que seja determinada a suspensão imediata do 

Protesto Protocolo nº 6030538, levado a efeito pelo Quarto Serviço 

Notarial de Cuiabá. Ampara a sua pretensão a concessão da liminar à 

vista dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, 

requereu a prolação de sentença concessiva da segurança, 

confirmando-se a liminar, para se declarar nula e extinta a CDA nº 

1587354 e o Protesto Protocolo nº 6030538 do Cartório do Quarto Oficio 

de Cuiabá, com o seu cancelamento em definitivo. À causa foi atribuído o 

valor de R$ 181.480,04– ID nº 12369656. Junto à inicial trouxe os 

documentos de ID’s n.ºs 12310107, 12370147, 12370160, 12370181, 

12370383, 12370419, 12370472, 12370516, 12370548, 12370589, 

12370629, 12370684, 12370726 e 12370766. Autos conclusos, na data de 

05/04/2018 Juízo da Segunda Vara Espec. da Fazenda Pública de Cuiabá, 

considerando a aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na 

forma apresentada na peça de ingresso (pedido declaratório em mandado 

de segurança), DETERMINOU a intimação da Empresa Impetrante para 

esclarecer tal aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial – ID nº 12562778. Na data de 09/04/2018 a 

Empresa Impetrante apresentou emenda à inicial – ID nº 12619205. Autos 

conclusos, na data de 16/04/2018 o Juízo da Segunda Vara Espec. da 

Fazenda Pública de Cuiabá proferiu decisão de ofício DECLARANDO a sua 

incompetência absoluta para processar e julgar esta ação, DECLINANDO 

em favor deste Juízo da Vara de Execução Fiscal – ID nº 12619205. Na 

data de 17/04/2018 a Empresa Impetrante requereu a DESISTÊNCIA da 

presente ação mandamental, tendo em vista que o decurso do tempo 

acarretou na perda do objeto – ID nº 12765628. Em 20/04/2018 os autos 

foram redistribuídos a este Juízo. É o relatório necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Sabe-se que a desistência da ação é instituto de natureza 

eminentemente processual, e somente pode ser deferida até a prolação da 

sentença e, se apresentada após a apresentação de resposta, apenas 

com a anuência da parte contrária ou, se esta não anuir sem motivo 

justificado, a critério do Juízo, entretanto, quando se trata de MANDADO 

DE SEGURANÇA, não há que se ater aos limites acima, estabelecidos nos 

§§ 4º e 5º do Art. 485, do CPC/2015. Com efeito, nesse sentido o Egrégio 

Supremo Tribunal Federal, ainda na vigência do CPC/1973, no julgamento 

do RE 66936/RJ, reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 

530 (desistência em mandado de segurança e limite temporal) e, ao julgar 

o mérito, deu provimento, por maioria, para declarar a possibilidade de 

desistência a qualquer tempo, mesmo após a sentença, e 

independentemente de anuência da parte contrária. Confira a ementa: 

“Recurso extraordinário. Repercussão geral admitida. Processo civil. 

Mandado de segurança. Pedido de desistência deduzido após a prolação 

de sentença. Admissibilidade. “É lícito ao impetrante desistir da ação de 

mandado de segurança, independentemente de aquiescência da 

autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, 

ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 

26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a 

qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, 

Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após 

eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se 

aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 

255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). 

Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral 

(Tema 530 – Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da 

parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável 

ao impetrante). Recurso extraordinário provido” (STF, Tribunal Pleno, Rel. 

Min. Luiz Fux. Rel. para acórdão Min. Rosa Weber, RE 669367/RJ – J. em 

02/05/2013). (negritei). Todavia, para que surta seus efeitos legais, a 

desistência deve ser homologada pelo juízo, consoante disposição contida 

no Paragrafo Único do Art. 200 do CPC/2015, in verbis: “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.” (negritei). Desta feita, sendo 

a desistência prerrogativa de quem propõe a ação, podendo ocorrer a 

qualquer tempo dentro do processo, desde que a contestação não tenha 

sido oferecida pela parte adversa, conforme preceitua o § 4º do Art. 485 

do CPC/2015[1], como ocorreu no caso presente, nada mais resta a este 

Juízo a não ser HOMOLOGAR o pedido de apresentado pela Empresa 

Impetrante e extinguir este processo eletrônico sem julgamento do mérito, 

face o teor dos Arts. 200, § único e 485, inc. VIII, § 5º do CPC/2015. ISSO 

POSTO, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela Empresa 

Impetrante em 17/04/2018 – ID nº 12765628 e, consequentemente, com 

fundamento nos Arts. 200, § único e 485, inc. VIII, §§ 4º (a contrariu 

sensu) e 5º do CPC/2015, DECLARO EXTINTA esta AÇÃO DE MANDADO 

DE SEGURANÇA Nº 1007320-51/2018 – PJe, distribuída em 22/03/2018, 

impetrada por LAVANDERIA ALBA LTDA – CNPJ Nº 03.481.736/0001-17, 

qualificada nos autos, em face do Sr. Procurador responsável pela 

Procuradoria Fiscal do Município de Cuiabá, sem qualificação na inicial, 

sem julgamento de mérito. ISENTO do pagamento de custas, nos termos do 

Art. 10, inc. XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso[2]. DEIXO de 

condenar em honorários advocatícios sucumbenciais, ante o disposto no 

Art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e nas Súmulas STF nº 512 e STJ nº 105[3]. 

INTIMEM-SE as Partes desta decisão (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), nos 

termos do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Decorrido o prazo recursal, 

ARQUIVE-SE DEFINITIVAMENTE estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 23 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 1. 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. (...). 2. Constituição do Estado de Mato 

Grosso: Art. 10. ... XXII – a gratuidade das ações de habeas corpus, 

habeas data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos 

necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei; ... [3]. Art. 25. Não 

cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de 

embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários 

advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância 

de má-fé. SÚMULA STF 512 – Não cabe condenação em honorários de 

advogado na ação de mandado de segurança. SÚMULA STJ 105 – Na 

ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários 

advocatícios.
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MUNICIPAL SENTENÇA EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1011306-13.2018.8.11.0041 DATA DA DIST.: 27/04/2018 12:57:38 

EXEQTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECDO: CONSELHO 

DELIBERATIVO DA UNIDADE EDUCACIONAL DA EMEB AGOSTINHO 

SIMPLICIO DE FIGUEIREDO - CNPJ Nº 01.940.368/0001-00 - CDA Nº 

1015153 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.23.028.0315.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.087,98 196 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do crédito representado pela CDA indicada na inicial, 

referentes a IPTU que recaiu sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.44.060.0270.004. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 1015153/2014, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme 

preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “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.” Sabe-se que a 

constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N.[1], e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao contribuinte, 
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conforme Súmula 397 do E. Superior Tribunal de Justiça[2]. Além disso, 

sabe-se a prescrição e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu 

Art. 156, inc. V[3], como causas extintivas do crédito tributário, 

aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: “Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, a Fazenda Pública Municipal 

já não possuía mais o direito à ação de execução em relação à CDA Nº 

1015153/2014, em razão da incidência da decadência, incorrendo em 

prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo o 

reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta ação 

de execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário executado, 

por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se 

que o Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou 

prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na 

SÚMULA STJ 106[4], porque o crédito tributário já não era mais exigível 

quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar 

pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e 

exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária 

quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008[5]. Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 

do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do 

CPC/2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente 

à CDA nº 1015153/2014, que incidiu sobre o imóvel de inscrição municipal 

nº 01.5.44.060.0270.004, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ da CDA nº 

1015153/2014, da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal[6], 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[7], pela Fazenda Pública 

Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – 

Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do 

Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[8], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da ocorrência da prescrição direta antes da 

propositura desta execução fiscal. ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F. INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal do Município de Cuiabá que subscreveu a inicial (PJe e 

DJe), conforme determinam os Arts. 269, § 3º, 270, § único e 246, § 1º do 

CPC/2015[9]. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, por 

Carta AR, nos termos do Art. 271 do CPC/2015[10]. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do 

CPC/2015 à esta condenação proferida contra a Fazenda Pública 

Municipal, conforme expressa determinação do §3º, inc. III do referido 

artigo do CPC/2015, vez que o valor da causa está abaixo de cem salários 

mínimos, hoje R$ 954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e 

quatrocentos reais). Após o trânsito em julgado, EXCLUA-SE A CDA 

ACIMA, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, porque está 

prescrita. A seguir, DÊ-SE BAIXA no Sistema PJe e relatórios, e 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos, ANOTANDO-SE no Sistema PJe. 

PUBLIQUE-SE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2]. SÚMULA 397 STJ – “O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.” EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula. 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). (negritei e 

grifei). [3]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a prescrição e a 

decadência; ... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da 

extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da 

irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 

149. [4]. SÚMULA STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu 

exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 

Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou 

decadência.” [5]. ‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO 

FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - 

DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008). 

(grifei). [6] Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal: Art. 39. Os 

créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 277 de 549



incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). (negritei e 

grifei). [7]. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

(grifei e negritei). [8]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [9]. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. [10]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011308-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA LUCIA SILVA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1011308-80.2018.8.11.0041 DATA DA DIST.: 27/04/2018 12:57:47 

EXEQTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECDA: DALVA LUCIA SILVA 

DUARTE CPF Nº 081.047.781-53 CDA Nº 1017680/2014 - venc. 

10/04/2013 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.33.017.0594.002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.989,93 196 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do crédito representado pela CDA indicada na inicial, 

referentes a IPTU que recaiu sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.33.017.0594.002. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 1017680/2014, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme 

preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “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.” Sabe-se que a 

constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N.[1], e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao contribuinte, 

conforme Súmula 397 do E. Superior Tribunal de Justiça[2]. Além disso, 

sabe-se a prescrição e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu 

Art. 156, inc. V[3], como causas extintivas do crédito tributário, 

aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: “Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, a Fazenda Pública Municipal 

já não possuía mais o direito à ação de execução em relação à CDA Nº 

1017680/2014, em razão da incidência da decadência, incorrendo em 

prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo o 

reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta ação 

de execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário executado, 

por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se 

que o Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou 

prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na 

SÚMULA STJ 106[4], porque o crédito tributário já não era mais exigível 

quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar 

pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e 

exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária 

quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008[5]. Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 

do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do 

CPC/2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente 

à CDA nº 1017680/2014, que incidiu sobre o imóvel de inscrição municipal 

nº 01.5.33.017.0594.002, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ da CDA nº 

1017680/2014, da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal[6], 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[7], pela Fazenda Pública 

Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – 

Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do 

Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[8], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da ocorrência da prescrição direta antes da 

propositura desta execução fiscal. ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F. INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal do Município de Cuiabá que subscreveu a inicial (PJe e 

DJe), conforme determinam os Arts. 269, § 3º, 270, § único e 246, § 1º do 

CPC/2015[9]. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, por 

Carta AR, nos termos do Art. 271 do CPC/2015[10]. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do 

CPC/2015 à esta condenação proferida contra a Fazenda Pública 

Municipal, conforme expressa determinação do §3º, inc. III do referido 

artigo do CPC/2015, vez que o valor da causa está abaixo de cem salários 

mínimos, hoje R$ 954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e 

quatrocentos reais). Após o trânsito em julgado, EXCLUA-SE A CDA 

ACIMA, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, porque está 

prescrita. A seguir, DÊ-SE BAIXA no Sistema PJe e relatórios, e 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos, ANOTANDO-SE no Sistema PJe. 

PUBLIQUE-SE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2]. SÚMULA 397 STJ – “O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.” EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 
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Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula. 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). (negritei e 

grifei). [3]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... V - a prescrição e a 

decadência; ... Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da 

extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da 

irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 

149. [4]. SÚMULA STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu 

exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 

Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou 

decadência.” [5]. ‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO 

FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - 

DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008). 

(grifei). [6] Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal: Art. 39. Os 

créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). (negritei e 

grifei). [7]. CODIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

(grifei e negritei). [8]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [9]. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. [10]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011310-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1011310-50.2018.8.11.0041 DATA DA DIST.: 27/04/2018 12:57:58 

EXEQTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECDA: EMPRESA BRASIL 

OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME - CNPJ Nº 

03.536.158/0001-79 CDA Nº 1026525 – venc. 10/04/2013 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 06.3.34.001.0500.001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.922,56 196 

VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do crédito 

representado pela CDA indicada na inicial, referentes a IPTU que recaiu 

sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.33.017.0594.002. Observo 

que, quando esta Execução Fiscal foi distribuída, o crédito tributário 

representado pela CDA Nº 1026525/2014, vencida em 10/04/2013, já se 

encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do 

vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “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.” 

Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através 

do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N.[1], e que a 

notificação de tal lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao 

contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior Tribunal de Justiça[2]. 

Além disso, sabe-se a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V[3], como causas extintivas do crédito 

tributário, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: “Em 

execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode 

ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, a Fazenda 

Pública Municipal já não possuía mais o direito à ação de execução em 

relação à CDA Nº 1026525/2014, vencida em 10/04/2013, em razão da 

incidência da decadência, incorrendo em prescrição direta do crédito 

tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência 

de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 
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total do crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do 

C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não 

deu causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se 

aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[4], porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[5]. Assim, com 

fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, 

combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, DECLARO EX OFFICIO 

PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1026525/2014, vencida 

em 10/04/2013, que incidiu sobre o imóvel de inscrição municipal nº 

01.5.33.017.0594.002, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ da CDA Nº 

1026525/2014, vencida em 10/04/2013, da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal[6], nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964[7], pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N.[8], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

ocorrência da prescrição direta antes da propositura desta execução 

fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE desta sentença 

o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal do Município de 

Cuiabá que subscreveu a inicial (PJe e DJe), conforme determinam os 

Arts. 269, § 3º, 270, § único e 246, § 1º do CPC/2015[9]. INTIME-SE 

também desta sentença a Parte Executada, por Carta AR, nos termos do 

Art. 271 do CPC/2015[10]. DEIXO de determinar a remessa dos autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta condenação 

proferida contra a Fazenda Pública Municipal, conforme expressa 

determinação do §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez que o 

valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 954,00-, ou 

seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). Após o 

trânsito em julgado, EXCLUA-SE A CDA ACIMA, DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, porque está prescrita. A seguir, DÊ-SE 

BAIXA no Sistema PJe e relatórios, e ARQUIVE-SE definitivamente estes 

autos, ANOTANDO-SE no Sistema PJe. PUBLIQUE-SE (DJe) para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 13 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 142. Compete privativamente à autoridade 

administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim 

entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência 

do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. [2]. SÚMULA 397 STJ 

– “O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê 

ao seu endereço.” EX VI: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE 

QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O 

IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO 

PARA PAGAMENTO OU CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, 

MOMENTO EM QUE SE INICIA O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL 

PARA SUA COBRANÇA JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. 

PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, 

na origem, de exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPVA 

em que rejeitada a alegação de prescrição dos créditos referentes aos 

anos de 2002, 2003 e 2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, 

nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a 

própria remessa, pelo Fisco, da notificação para pagamento ou carnê 

constitui o crédito tributário, momento em que se inicia o prazo 

prescricional quinquenal para sua cobrança judicial, nos termos do art. 

174 do CTN. Precedentes: AgRg no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO 

MARTINS, DJe 04.11.2011, REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA 

CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON 

CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. No caso dos autos, a execução fiscal 

foi proposta em 07.04.2008, e o despacho que ordenou a citação foi 

proferido em 14.04.2008, o que indica estar prescrito apenas o crédito 

tributário referente ao exercício de 2002, considerando o entendimento 

firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito 

submetido ao rito do art. 543-C do CPC. Afastada a Súmula. 7/STJ. 4. 

Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 227.704/RS, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

19/05/2015, DJe 05/06/2015). (negritei e grifei). [3]. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: ... V - a prescrição e a decadência; ... Parágrafo único. A 

lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre 

a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o 

disposto nos artigos 144 e 149. [4]. SÚMULA STJ 106 - "Proposta a ação 

no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos 

inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da 

argüição de prescrição ou decadência.” [5]. ‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO 

CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008). 

(grifei). [6] Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal: Art. 39. Os 

créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). (negritei e 
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grifei). [7]. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

(grifei e negritei). [8]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [9]. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. [10]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011311-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1011311-35.2018.8.11.0041 DATA DA DIST.: 27/04/2018 12:58:26 

EXEQTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECDA: GOLD BLACK 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ Nº 

09.329.110/0001-76 CDA Nº 2014/1058432 – venc. 10/04/2013 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02.2.24.065.0164.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.207,39 196 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do 

crédito representado pela CDA indicada na inicial, referentes a IPTU que 

recaiu sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 02.2.24.065.0164.001. 

Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1058432/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “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.” Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N.[1], e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça[2]. Além disso, sabe-se a prescrição e a decadência 

estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V[3], como causas 

extintivas do crédito tributário, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a 

saber: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da 

ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, 

a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à ação de 

execução em relação à CDA Nº 1058432/2014, vencida em 10/04/2013, 

em razão da incidência da decadência, incorrendo em prescrição direta do 

crédito tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de 

ausência de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a 

exigibilidade total do crédito tributário executado, por força do caput do 

Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda 

Pública não deu causa à decadência ou prescrição no caso presente, não 

se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[4], porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[5]. Assim, com 

fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, 

combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, DECLARO EX OFFICIO 

PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1058432/2014, vencida 

em 10/04/2013, que incidiu sobre o imóvel de inscrição municipal nº 

02.2.24.065.0164.001, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ da CDA nº 

1058432/2014, da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal[6], 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[7], pela Fazenda Pública 

Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – 

Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do 

Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[8], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da ocorrência da prescrição direta antes da 

propositura desta execução fiscal. ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F. INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal do Município de Cuiabá que subscreveu a inicial (PJe e 

DJe), conforme determinam os Arts. 269, § 3º, 270, § único e 246, § 1º do 

CPC/2015[9]. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, por 

Carta AR, nos termos do Art. 271 do CPC/2015[10]. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do 

CPC/2015 à esta condenação proferida contra a Fazenda Pública 

Municipal, conforme expressa determinação do §3º, inc. III do referido 

artigo do CPC/2015, vez que o valor da causa está abaixo de cem salários 

mínimos, hoje R$ 954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e 

quatrocentos reais). Após o trânsito em julgado, EXCLUA-SE A CDA 

ACIMA, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, porque está 

prescrita. A seguir, DÊ-SE BAIXA no Sistema PJe e relatórios, e 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos, ANOTANDO-SE no Sistema PJe. 

PUBLIQUE-SE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501037-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO ROEWER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

0501037-74.2015.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 

10:31:11 EXEQTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECDO: MARCO 

AURELIO ROEWER - CPF Nº688.902.651-91 CDA's Nºs 2012 / 0792799; 

2013 / 0894510; 2014 / 1069057; e 2015 / 1231534. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 06.9.21.003.0947.001 VALOR DA CAUSA: R$ 18.581,41 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução 

Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação 

à/ao Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] 

Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução, “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

Parte Executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 
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processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da Parte Executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 26 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido.” (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII[3], e 925 

do CPC/ 2015 c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980 – LEF, DEFIRO o pedido de 

desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. [4] INTIME-SE desta sentença o 

Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal do Município de 

Cuiabá que subscreveu a inicial (PJe e DJe), conforme determinam os 

Arts. 269, § 3º, 270, § único e 246, § 1º do CPC/2015.[5] INTIME-SE 

também desta sentença a Parte Executada, por Carta AR, nos termos do 

Art. 271 do CPC/2015[6]. Após o decurso do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, EXCLUA(M)-SE A(S) CDA(‘S) acima, 

do Registro, da Distribuição e do Sistema PJe, porque cancelada(s) após a 

distribuição desta Execução Fiscal e antes da citação da Parte Executada. 

A seguir, DÊ-SE BAIXA no Sistema PJe e relatórios, e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos eletrônicos, ANOTANDO-SE no Sistema PJe. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20157 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). 

PUBLIQUE-SE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.8 CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1] . 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. [2]. 

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida 

Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes. [3]. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 925. A extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 39. A Fazenda 

Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática 

de atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [5]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. [6]. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em 

processos pendentes, salvo disposição em contrário. [7]. Art. 496. Está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de 

confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público; [8]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36321 Nr: 2921-04.2017.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYEFFERSON C. DA COSTA 

SANTOS - OAB:17844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do Exposto, com base nas alegações acima tecidas, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código 

de Processo Civil.Condeno o embargante nas custas e despesas 

processuais, se existentes.Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de junho de 

2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35037 Nr: 1995-23.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODO KIKO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE 

SOUZA-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 9866

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que a executada quitou o débito relativo à 

CDA n. 20175852, conforme noticiado pelo exequente à fls. 30/31, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

2. Por outro lado, sobre o pedido de desbloqueio (item b, fl.16-v), 

manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância.

3. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que Certidão de Dívida 

Ativa n. 20175852 já contempla os honorários advocatícios em favor da 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em campo designado como 

“FUNJUS”.

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

6. P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 282 de 549



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42890 Nr: 3165-93.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID ASSUNÇÃO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon Paulo Romeiro Vieira - 

OAB:OAB/MT 21403/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias ,TRAZER 02(DUAS ) CÓPIAS DA INICIAL, bem como 

depositar o valor de R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça José Reinaldo Mendes dos Santos, Conta banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente: 7864-6 CPF: 161-746-231-49 Fone: 

99286-9533, não podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais 

de justiça que cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32422 Nr: 189-50.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMP. EXP. DIST DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A, ERIVELTO DA SILVA GASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às 

fls. 31/34, por serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.INTIME-SE a executada, por meio do subscritor dos 

embargos de declaração, para ciência desta decisão, bem como, nos 

termos do art. 104, do CPC/2015, regularize sua representação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, INTIME-SE 

pessoalmente o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34960 Nr: 1931-13.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Cordeiro Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Crivelatti - 

OAB:8.887-B

 Vistos.

Cuida-se de pedido de nulidade de citação formulado pelo executado às 

fls. 24/26, sustentando que somente tomou conhecimento da presente 

execução, após a realização de penhora on line em sua conta corrente.

Desse modo, requer a reabertura do prazo para ofertar sua defesa.

Juntou documentos às fls. 27/45.

É o relato. DECIDO.

Sem razão o executado.

Infere-se dos autos que o executado foi devidamente citado, conforme 

assinatura constante no aviso de recebimento – AR acostado à fl. 16v, 

consoante determina o art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80.

Desse modo, a alegação de que desconhecia a existência da presente 

execução carece de maior comprovação, visto que devidamente citado, 

motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de nulidade apresentado.

Por outro lado, considerando que os valores bloqueados às fls. 21/23 não 

tornam seguro o juízo, determino a intimação do executado para realizar 

sua complementação, caso queira embargar a execução, consoante 

dispõe o art. 16, §1º, da Lei n. 6.830/80.

Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE pessoalmente o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37606 Nr: 3669-36.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSI APARECIDA PILATI PORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instados a se manifestarem acerca da intenção de produzirem provas (fl. 

63), a embargante pugnou pela produção de prova testemunhal (fls. 

65/68). Já o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) se manifestou pelo julgamento 

antecipado da lide (fl. 64).

Nesses termos, a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa, bem 

como evitar qualquer alegação futura de cerceamento de provas, DEFIRO 

a produção da prova testemunhal formulado pela embargante.

Para tanto, designo audiência para o dia 26 de março de 2019, às 15h30, a 

ser realizada neste Juízo.

Não obstante a intimação da testemunha, em regra, ser incumbência do 

advogado da parte que arrola (art. 455, do CPC/2015), considerando os 

argumentos apresentados pela embargante à fl. 65, determino a intimação 

da testemunha por ela arrolada, pela via judicial, consoante permissivo 

legal do art. 455, §1º, inciso II, do CPC/2015.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38876 Nr: 748-70.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Takeshi Shibuya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9465

 Vistos.

 Cuida-se de ação de execução de quantia certa de termo de ajustamento 

de conduta ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de RAUL TAKESHI SHIBUYA, qualificado nos autos, 

consubstanciada em título executivo extrajudicial representado pelo Termo 

de Ajustamento de Conduta juntado às fls. 13/17.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/119.

Citado (fl. 123), o executado se manifestou às fls. 124/126, apresentando 

proposta de acordo para quitação da dívida em execução, bem como 

requerendo os benefícios da justiça gratuita.

Juntou documentos às fls. 127/135.

Instado (fl. 136), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL se manifestou 

favorável aos valores apresentados para pagamento a titulo da 

compensação do TAC executado, requerendo, assim, a homologação da 

transação.

 Informou, ainda, os dados bancários para pagamento à vista da 

importância de R$9.000,00 (nove mil reais).

Diante do exposto, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo apresentado por RAUL TAKESHI SHIBUYA e aceito pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Por consequência, 

tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 316 e art. 

487, inciso III, ambos do CPC/2015.

INTIME-SE o executado para ciência desta decisão, bem como para que 

comprove o pagamento do valor acordado, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, observando os dados bancários informados pelo exequente à fl. 
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Decorrido o prazo com o cumprimento do avençado, proceda-se ao 

arquivamento do feito, com as baixas de estilo.

Caso não haja manifestação do executado, intime-se o exequente para 

requerer o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8801 Nr: 52-49.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque José Grapiglia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Antonio de Oliveira - 

OAB:4050B, Letícia Nishimoto Braga - OAB:11072-B

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 119, na forma 

requerida.

2. Decorrido o prazo, sem manifestação da parte executada, INTIME-SE o 

exequente para ciência e manifestação, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10267 Nr: 97-19.2010.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Zanella

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:11553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494, Ethienne 

Gaião de Souza Paulo - OAB:6251, Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:

 Vistos.

Considerando o retorno da carta registrada com aviso de recebimento à fl. 

279, não logrando êxito na intimação do executado, DETERMINO sua 

realização, na pessoa do seu defensor constituído, nos termos do art. 

513, §2º, inciso I, do CPC/2015.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

Vejamos:

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. 

CRT. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE 

AÇÕES. DIFERENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 

475-J DO CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE 

PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 

CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ATESTANDO A OCORRÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE 

INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 

2º, CPC. 1. O prazo de quinze dias previsto no art. 475-J do CPC passa a 

correr após o trânsito em julgado da sentença condenatória e com a 

aposição do "cumpra-se" pelo magistrado de primeira instância, sendo 

certo, também, que a intimação desta decisão deve ser feita na pessoa do 

advogado do devedor, mediante publicação na imprensa oficial. 

Precedente da Corte Especial. 2. (...) 3. (...) 4. Agravo regimental não 

provido, com aplicação de multa.” (AgRg no REsp 1350132 / RS AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2012/0220995-7 - Relator(a) 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Data do Julgamento 28/05/2013 - Data da 

Publicação/Fonte - DJe 03/06/2013).

Diante do exposto, determino a intimação do executado, na pessoa do seu 

advogado constituído, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor atualizado do débito, sob pena de multa de 10% sobre o 

referido valor, já requerida pela parte credora.

Decorrido o prazo in albis, intime-se o Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21153 Nr: 1031-40.2011.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salomão Souza Divino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473/A, José Gonçalves Pichinin - OAB:2.337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Considerando o retorno da carta registrada com aviso de recebimento à fl. 

133v, não logrando êxito na intimação do executado, DEFIRO o pedido 

formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO às fls. 135/136 e DETERMINO 

sua realização, na pessoa do seu defensor constituído, nos termos do art. 

513, §2º, inciso I, do CPC/2015.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

Vejamos:

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. 

CRT. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE 

AÇÕES. DIFERENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 

475-J DO CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE 

PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 

CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ATESTANDO A OCORRÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE 

INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 

2º, CPC. 1. O prazo de quinze dias previsto no art. 475-J do CPC passa a 

correr após o trânsito em julgado da sentença condenatória e com a 

aposição do "cumpra-se" pelo magistrado de primeira instância, sendo 

certo, também, que a intimação desta decisão deve ser feita na pessoa do 

advogado do devedor, mediante publicação na imprensa oficial. 

Precedente da Corte Especial. 2. (...) 3. (...) 4. Agravo regimental não 

provido, com aplicação de multa.” (AgRg no REsp 1350132 / RS AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2012/0220995-7 - Relator(a) 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Data do Julgamento 28/05/2013 - Data da 

Publicação/Fonte - DJe 03/06/2013).

Diante do exposto, determino a intimação do executado, na pessoa do seu 

advogado constituído, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor atualizado do débito, sob pena de multa de 10% sobre o 

referido valor, já requerida pela parte credora.

Decorrido o prazo in albis, intime-se o Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35714 Nr: 2477-68.2017.811.0082

 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: NILZA VICENCIA TIBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, CLAUDIA 

BEZERRA PRADO, Marco Antonio Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Borges Freitas - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instada a manifestar o interesse no prosseguimento do feito, visto que o 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) reconheceu, administrativamente, a 

ilegitimidade passiva da autora para responder pela multa que se busca 

anular na presente ação, a requerente apresentou à fl. 432v, pedido de 

desistência nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) já havia pugnado pela extinção do feito, na 

forma do art. 487, inciso III, “a”, do CPC/2015 (fls. 420/429).

É o relato. DECIDO.

Considerando a notícia de que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) reconheceu, 

administrativamente, a ilegitimidade passiva da executada (executivo fiscal 

em apenso), cancelando o débito ora impugnado, inscrito em dívida ativa 

sob o n. 1252333, bem como apesentou pedido de extinção da execução 

fiscal, a requerente apresentou à fl. 432v, pedido de desistência da 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

Pois bem.
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A menção à possibilidade da desistência da ação está consignada no art. 

485, inciso VIII, do CPC/2015, que estabelece que 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”. [sem destaque no original].

Infere-se dos autos que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) já havia pugnado 

pela extinção do feito.

Diante do exposto, homologo por sentença para que surtam os efeitos 

legais a desistência requerida nos termos do art. 200, §único, do 

CPC/2015 e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VIII, do CPC/2015.

Isento de custas e honorários.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42780 Nr: 3122-59.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ALBERTO 

GONÇALVES, devidamente qualificado, contra ato do PERINTENDENTE DE 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT, 

objetivando a concessão da medida liminar “(...) determinando a 

suspensão dos efeitos da decisão administrativa n. 920/SPA/SEMA/2018, 

além do próprio trâmite do processo administrativo n. 205.621/2006, tendo 

em vista a patente prescrição da pretensão punitiva estatal)”.

No mérito, requer seja declarada a prescrição da pretensão estatal, 

ordenando o cancelamento dos atos administrativos, com o consequente 

arquivamento do processo administrativo.

É o relato. DECIDO.

Nos termos dos artigos 9º e 10, ambos do CPC/2015, INTIME-SE o 

impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

provável inadequação da via eleita, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei n. 

12.016/2009.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29122 Nr: 1058-47.2016.811.0082

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DEA SILVA, ANA PAULA 

MARQUES DE ALMEIDA DA SILVA, ROSILENE FABRICIO DA SILVA, 

HINGRIDY RODRIGUES MEIRELES, TERCIO GOMES DUARTE, INTEGRAÇÃO 

TRANSPORTE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Rosendo da 

Silva-Procurador do Municipio de Cuiabá-MT - OAB:6944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: guiomar alves martins - 

OAB:OAB/MT 12.316, LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:OAB/MT 

13.361, TIAGO ANDRÉ VIVAS DA SILVA - OAB:OAB/MT 15.981, 

YANOMANI CARDOSO SÁ - OAB:OAB/MT 16.774

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DESCONHECIDOS E/OU INCERTOS QUE 

POSSUAM INTERESE NO DESLINDE DA DEMANDA COLETIVA, Telefone ( ) 

-. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DOS DESCONHECIDOS OU INCERTOS, QUE 

POSSUEM INTERESSE JURÍDICO NO DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA 

COLETIVA. O prazo para apresentação de constestação pelos 

interessados desconhecidos ou incertos começará a correr após o 

decurso do prazo de edital, que é de 20 (vinte) dias.

Resumo da Inicial: Ação Civil Pública, proposta pelo Município de Cuiabá, 

em face de Angela Maria da Silva e Outros, objetivando a desocupação da 

área pública ocupada indevidamente, localizada na Avenida 06, Bairro 

Parque Cuiabá, nesta Capital, com a consequente retirada de cercas, 

demolição e remoção das construções existentes.

Despacho/Decisão: REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUALREQUERIDO: ÂNGELA MARIA DA SILVA E 

OUTROSVistos.CERTIFIQUE o Sr. Gestor se todos os requeridos foram 

devidamente citados, indicando, inclusive, aqueles que não apresentaram 

contestação.DEFIRO o pedido do representante do MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL de fl. 222, por conseguinte, DETERMINO a citação por edital 

daqueles desconhecidos ou incertos que possuem interesse jurídico no 

deslinde da presente demanda coletiva (CPC, art. 256, inciso I), 

atendo-se:1.A publicação do edital será única e deverá permanecer pelo 

prazo de 20 (vinte) dias úteis, considerando a sua natureza processual 

(CPC, art. 257, inciso III c/c art. 219).2.O prazo para apresentação de 

contestação pelos interessados desconhecidos ou incertos começará a 

correr após o decurso do prazo constante no item 1. (CPC, art. 231, inciso 

IV).3.Não sendo apresentada contestação pelos interessados 

desconhecidos ou incertos no prazo assinalado no item 1., desde já, 

nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA, que atuará como curador especial (CPC, 

art. 72, inciso II e parágrafo único), devendo apresentar contestação no 

prazo legal (CPC, art. 335, inciso III c/c art. 186 e §1º), apontando as 

provas que eventualmente pretenda produzir.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá, 07 de agosto de 2018. Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018

Rodrigo Roberto Curvo Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42824 Nr: 3145-05.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADOR CHEFE DA DIVIDA ATIVA DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , trazer 01 cópia da inicial, bem como depositar o valor 

de R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31367 Nr: 2773-27.2016.811.0082

 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: FLAVIA MARIA DUARTE MONTEIRO PASQUALIN, 

MARCELO DUARTE MONTEIRO, ARNALDO DUARTE MONTEIRO FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:6975/MT, VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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 Considerando as informações e documentos apresentados pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL às fls. 80/81, bem como em razão das 

informações obtidas em consulta realizada no site do órgão ambiental 

estadual, protocolo n. 86.871/2016 (anexo), DETERMINO a intimação dos 

requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a 

perda superveniente do objeto da presente ação (artigos 9º e 10, ambos 

do CPC/2015).

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38850 Nr: 726-12.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAGRA COMPANHIA AGROPASTORIL ARUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - SPA/SUNOR/SEMA-MT, 

COORDENADOR DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE 

INFRAÇÃO - SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL ANTONIO BREDA - 

OAB:16.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Antes de decidir acerca de eventual juízo de retratação, considerando a 

apresentação de cópia do recurso de agravo de instrumento interposto 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão que deferiu a liminar 

às fls. 191/193, nos termos do art. 10, do CPC/2015, INTIME-SE o 

impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

provável inadequação da via eleita, em razão da ausência de ato coator.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26313 Nr: 939-23.2015.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO SILVESTRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE LICENCIAMENTO DE 

PROPRIEDADES RURAIS - SEMA/MT, REGULARIZAÇAO AMBIENTAL DA 

SEMA /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:12815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo impetrante à fl. 245, na forma 

requerida, advertindo-o que o prazo começará a contar a partir da 

intimação desta decisão.

2. Por outro lado, cumpra-se o já determinado à fl. 234, procedendo-se a 

intimação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, mediante a 

remessa dos autos (art. 183, §1º, do CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42667 Nr: 3060-19.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAGRA COMPANHIA AGROPASTORAL ARUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - 

SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:OAB/MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação ordinária proposta por ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA, 

qualificado nos autos, em face da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE – SEMA/MT.

Todavia, verifica-se que a requerida não possui personalidade jurídica 

para figurar em um dos polos da relação jurídica processual, o que é 

atribuído ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC/2015, assinalo o prazo de 

15 (quinze) dias para que o requerente providencie a regularização 

correta do polo passivo da presente ação, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC/2015).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42637 Nr: 3045-50.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO RENANN PASTRO 

PAVAN - OAB:OAB/MT 17.354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação ordinária proposta por PATRÍCIA BONETO DA SILVA, 

qualificada nos autos, em face da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE – SEMA/MT.

Todavia, verifica-se que a requerida não possui personalidade jurídica 

para figurar em um dos polos da relação jurídica processual, o que é 

atribuído ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC/2015, assinalo o prazo de 

15 (quinze) dias para que o requerente providencie a regularização 

correta do polo passivo da presente ação, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC/2015).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27335 Nr: 1586-18.2015.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUFOREST - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇAO 

DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - 

SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/O, LIANA GORETE ROQUE SAGIN - OAB:10486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de ação proposta por INDUFOREST – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, objetivando o estorno/devolução no 

nome da requerente do crédito de 1.177,0000 m³ (mil cento e setenta e 

sete metros cúbicos) de lenha, creditados no CC-SEMA 3696 em favor do 

empreendimento da autora o Lote Rural 04/D e 04/F.

 Verifica-se que à fl. 101 a requerente informa que o órgão ambiental 

devolveu o crédito conforme pleiteado na inicial.

Instado o Estado de Mato Grosso se manifestou favorável à extinção do 

feito em razão da perda superveniente do objeto (fl. 103).

Assim, considerando que ocorreu o estorno/devolução no nome da 

requerente referente ao CC-SEMA 3696, a extinção do processo é medida 

que se impõe, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, verbis:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 
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EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39961 Nr: 1472-74.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR NAVEZ COCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SAGIN - OAB:17.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Atento as alegações constantes no recurso de Agravo de Instrumento 

n. 1008393-84.2018.8.11.0000, distribuído à Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo do E. TJMT, deixo de exercer o juízo de retratação, 

tendo em vista que os fundamentos expostos na decisão atacada (fls. 

117/121) bem resistem aos argumentos da agravante (fls. 127/132), 

mantendo, portanto, a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos.

2. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob 

pena de indeferimento.

3. Após, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para 

manifestação.

4. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42351 Nr: 2919-97.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BRAMBILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário Estadual do Meio Ambiente do 

Estado de Mato Grosso, PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE DO MT - CONSEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO RENANN PASTRO 

PAVAN - OAB:OAB/MT 17.354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise da emenda à inicial apresentada pelo requerente às fls. 67, 

infere-se que o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, apontado no sentido de 

retificar o polo passivo da presente ação, também não detém 

personalidade jurídica própria para figurar em um dos polos da relação 

processual, o que é atribuído ao ESTADO DE MATO GROSSO.

 Desse modo, com fundamento no artigo 321 c/c art. 4º, ambos do Código 

de Processo Civil, assinalo novo prazo de 15 (quinze) dias para que o 

requerente providencie a regularização, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único do artigo 321, do CPC/2015).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 39446 Nr: 1121-04.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concremax Concreto Eng. E Saneamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848-B/MT, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:OAB/MT 5.031

 Certifico de dou fé que os presentes autos foram cadastrados no 

CEJUSC Ambiental, tendo recebido o código 179959. Certifico ainda que foi 

agendada audiência de conciliação para o dia 18-12-2018 às 09h00.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25889 Nr: 623-10.2015.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALEXANDRE SCHUTZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ALEXANDRE SCHUTZE, Cpf: 

00215252187, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de @Penalidade.

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018

Lindalva Santana Paixão

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32293 Nr: 94-20.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDERLEY MENDES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEDERLEY MENDES GOMES, Cpf: 

54492629149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para que tome conhecimento da 

penhora online, em sua conta corrente, no valor de R$ 91,86 (noventa e 

um reais e oitenta e seis centavos), bem como para complementar o valor 

da penhora, para querendo, apresentar embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Despacho/Decisão: 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, 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. 

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$2.173,09 (dois mil cento e setenta e três 

reais e nove centavos), que eventualmente for encontrada em contas 

bancárias pertencentes ao executado GEDERLEY MENDES GOMES, CPF 

n. 544.926.291-49.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 
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exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.Cumpra-se.Cuiabá, 08 de junho de 

2018.

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, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 22 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.: 7122 Nr: 742-49.2007.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Brolim, Plácido Brolim, Fábio Leandro 

Galindo, Sara Martins Lima, Alessandro Póvoas Funes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, Alyne Mendonça Costa Lima - OAB:14655/MT, 

Diogo Egidio Sachs - OAB:4894, FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:OAB/MT 13.967, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718, 

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - OAB:OAB/MT 

8.723, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617, RAFAEL 

PERES DO PINHO - OAB:OAB/MT 17.896, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 15.326, Thiago de Abreu Ferreira - OAB:5928, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Pelo exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia, por 

conseguinte:4.1.NÃO ACOLHO as preliminares sustentadas pelo réu 

VALMOR BROLIM, nos termos das análises contidas nos subitens 1.1. e 

1.2.;4.2.DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus:4.2.1.VALMOR 

BROLIM e PLÁCIDO BROLIM quanto aos crimes descritos nos artigos 288, 

caput, e 299, caput, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 107, 

inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal;4.2.2.FÁBIO 

LEANDRO GALINDO quanto aos crimes descritos nos artigos 288, caput, e 

299, caput, ambos do Código Penal, bem assim quanto ao crime descrito 

no art. 46, caput, da Lei n. 9.605/1998, com fundamento no art. 107, inciso 

IV, c/c art. 109, incisos IV e V, ambos do Código 

Penal;4.2.3.ALESSANDRO PÓVOAS FUNES quanto ao crime descrito no 

art. 66 da Lei n. 9.605/1998, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 

109, inciso IV, ambos do Código Penal; e 4.2.4.SARA MARTINS LIMA 

quanto ao crime descrito no art. 68 da Lei n. 9.605/1998, com fundamento 

no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código 

Penal.4.3.ABSOLVO os réus:4.3.1.VALMOR BROLIM e FÁBIO LEANDRO 

GALINDO das acusações de terem praticado o crime descrito no art. 69-A, 

da Lei n. 9.605/1998, com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de 

Processo Penal; e4.3.2.PLÁCIDO BROLIM da acusação de ter praticado o 

crime descrito no art. 69-A, da Lei n. 9.605/1998, com fundamento no art. 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Por fim, considerando o teor 

da presente sentença – absolutória e/ou extinção da punibilidade –, 

DETERMINO o levantamento das medidas assecuratórias promovidas no 

âmbito da Ação Cautelar de Sequestro n. 411-67.2007.811.0082 (Cód. 

6774) em apenso, juntando-se cópia deste pronunciamento jurisdicional, 

arquivando-a, logo após. Sem custas, considerando o desfecho na ação 

penal (art. 804, do CPP).P.R.I. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

arquive-se.Cuiabá, 24 de agosto de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30035 Nr: 1641-32.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE PAULINO DA SILVA ME, ALINE PAULINO 

DA SILVA

 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): ALINE PAULINO DA SILVA ME, CNPJ: 

09564885000126 e atualmente em local incerto e não sabido ALINE 

PAULINO DA SILVA, Cpf: 00555787133, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de ALINE PAULINO DA SILVA ME e 

ALINE PAULINO DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Taxa de Licença para Funcionamento, Horário Especial e 

Publicidade - CDA 0813616/2012; 0938267/2013; 0984145/2014; 

1105806/2015., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

0813616/2012, 0938267/2013, 0984145/2014, 1105806/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/10/2012

 - Valor Total: R$ 2.688,82 - Valor Atualizado: R$ 2.688,82 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO pedido formulado pelo exequente à fl. 

28. Proceda-se à citação, por edital, nos termos do artigo 8º, incisos III e 

IV, da Lei n. 6.830/80.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 20 de 

setembro de 2018.

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, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 300284 Nr: 17444-88.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALITON FRANCISCO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o defensor do acusado Dr. 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB/MT 11.190, para apresentar 

contrarazões recursais no prazo de lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 125943 Nr: 13754-22.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR DA COSTA PEREIRA, IVONILSON 

PERES DIAS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - 

OAB:3.079-A, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/MT

 Autos código nº 125943

Vistos, etc.

Ante a certidão de fls. 878, nomeio a Defensoria Pública para, doravante, 

promover a defesa do acusado.

 Ante a proximidade do julgamento, pelo princípio da plenitude de defesa 
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redesigno o ato para o dia 07 de novembro de 2018, às 13h30min.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 165166 Nr: 12478-82.2010.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adrielly crizolle da silva - 

OAB:20932/0, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - 

OAB:20937/MT

 VISTOS,

 Observo que o pedido de fls. 262/264, é semelhante ao pedido de fls. 

242/248, no qual pretende alterar a fração da progressão da linha 4, do 

cálculo de fls. 241, para 2/5, sob a alegação de que não se trata de 

reeducando reincidente em delito hediondo.

 Todavia, como a questão posta em juízo, já foi objeto de análise da 

decisão de fls. 253, na qual o pedido restou indeferido e, uma vez que não 

há justificativa para qualquer alteração na decisão, matenho o 

INDEFERIMENTO de fls. 253, pelos mesmo motivos, já expostos.

 Aguarde-se o lapso temporal necessário para o cumprimento da pena, ou 

qualquer motivo que justifique a conclusão dos autos.

 Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 373538 Nr: 14835-93.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI LÚCIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIELLE BOTTARO - 

OAB:16758

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADA P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. ARIELLE BOTTARO. OAB/MT: 16.758

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

03/12/2018, 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, etc. Desta forma, com fundamento no artigo 

396 do CPP, satisfeitos os requisitos do artigo 41 do mesmo “codex”, 

RECEBO A DENÚNCIA de fls. 04/06, e designo audiência de instrução para 

o dia 03/12/2018 às 15:30 horas quando então serão inquiridas três 

testemunhas arroladas na denuncia, duas testemunhas arroladas pela 

defesa e realizado o interrogatório do acusado. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 519238 Nr: 11405-94.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO FRANÇA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURILIO FRANÇA DA CRUZ, Rg: 

10283706, Filiação: Maria Bom Despacho França da Cruz e Gregorio 

Ferreira da Cruz, data de nascimento: 08/09/1979, brasileiro(a), natural de 

Santo Antonio do Levergere-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: No dia 21/02/2017, em horario impreciso, no Nucleo de 

Hemoterapia e Laboratorio de Sorologia do IHEMCO, sito na rua Nilo 

Peçanha, nº 155, Bairro Santa Helena, nesta Capital, o denunciado Maurilio 

fez inserir em documento particular, em uma carteira de Doador de 

Sangue, sua falsa qualificação de oficial do exercito.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 11405-94.2018.811.0042 (Código: 

519238)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: MAURILIO FRANÇA 

DA CRUZVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o acusado 

MAURILIO FRANÇA DA CRUZ não foi citado pessoalmente (fls. 67/68). 

Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 69 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABRICIO FIGUEIREDO 

NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 366732 Nr: 6688-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS, 

MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12430/MT, ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT

 Intimar a defesa dos Réus ALEX VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS e 

MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, justifique a ausência à audiência de 18.10.2018, ou em igual 

prazo, apresente renúncia ao mandato, sob pena de configurar abandono 

de causa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 317231 Nr: 16467-62.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORÁCIO FIGUEIREDO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 289 de 549



 Vistos,

 I – Prejudicada a presente solenidade, em razão da ausência do defensor 

público.

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 – Designo audiência para o dia 13.12.2018 às 15h00 oitiva das 

testemunhas e interrogatório do réu.

IV – Saem os presentes intimados.

V – Intimem-se e requisite-se.

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

 REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

Promotor de Justiça em substituição legal

ORÁCIO FIGUEIREDO RAMOS

 Réu

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 376083 Nr: 17437-57.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICAIAS DOS ANJOS GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552/MT

 Intimo o Advogado de Defesa para manifestar, no prazo de 10 dias, se 

tem interesse na restituição dos objetos e valores apreendidos as 

fls.33/48, dos autos código 376083. Sob pena de perdimento nos termos 

da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 370143 Nr: 10601-68.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM PERES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10.394, Sérgio Batistella - OAB:9.155

 Intimamos os Patronos de defesa, com procuração encartada nos autos, 

para que informem o endereço em que a acusada poderá ser citada 

pessoalmente, bem como para que apresentem a respectiva Resposta a 

Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 422044 Nr: 27633-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CANDIDO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Djalma José Alves Neto - 

OAB:19141

 DESPACHO

Vistos em correição.

Tendo em vista que o presente feito encontra-se aguardando cumprimento 

de mandado por parte do Sr. Oficial de Justiça, e uma vez excedido o 

prazo para a entrega a secretaria desta Vara Criminal, oficie-se o Sr. 

Gestor da Central de Distribuição de Mandados deste Fórum, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias devolva o respectivo mandado devidamente 

cumprido.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 460927 Nr: 752-67.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucilo Lourenço da Silva 

Junior - OAB:21644/O

 Diante do exposto, acolhendo a manifestação ministerial e com fulcro no 

art. 397, inc. III, do Código de Processo Penal, hei por bem ABSOLVER 

SUMARIAMENTE o acusado DANIEL ALVES BORGES, qualificado nos 

autos, do crime a este imputado, sendo de rigor o reconhecimento da 

atipicidade da conduta, em virtude do caráter fragmentário do Direito Penal 

e do princípio da insignificância e da intervenção mínima.Recolham-se 

eventuais mandados de prisão provenientes desta Vara em nome do 

réu.DETERMINO a imediata restituição de eventuais documentos pessoais 

e objetos, a quem de direito, desde comprovada sua 

propriedade.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 455102 Nr: 32374-04.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ATILA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016/MT

 Diante do exposto, acolhendo a manifestação ministerial e com fulcro no 

art. 397, inc. III, do Código de Processo Penal, hei por bem ABSOLVER 

SUMARIAMENTE o acusado CARLOS ATILA DE ALMEIDA, qualificado nos 

autos, do crime a este imputado, sendo de rigor o reconhecimento da 

atipicidade da conduta, em virtude do caráter fragmentário do Direito Penal 

e do princípio da insignificância e da intervenção mínima.Recolham-se 

eventuais mandados de prisão provenientes desta Vara em nome do 

réu.DETERMINO a imediata restituição de eventuais documentos pessoais 

e objetos, a quem de direito, desde comprovada sua propriedade. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2017.SILVANA 

FERRER ARRUDA Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 524661 Nr: 16635-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES, JACKSON 

HAYLTON RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUZA - OAB:6990/MT

 (...). Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

CONDENAR o réu BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES e JACKSON 

HAYLTON RODRIGUES SOARES, pela prática do crime previsto no artigo 

157, §2º, incisos I, II e V, na forma do art. 70 (06 vítimas), ambos do 

Código Penal.Em observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, passo a dosar a sanção penal. BRUNO VINICIUS 

PEREIRA BRITES (...). Desta forma, encontro a pena para este delito em 08 

(oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. 

JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES (...). Desta forma, encontro a 

pena para este delito em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

15 (quinze) dias-multa. Por sua vez, os réus deverão iniciar o cumprimento 
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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, devido a gravidade do 

delito e a pena imposta. (...). ASSIM SENDO, MANTENHO AS PRISÕES 

PREVENTIVAS DOS ACUSADOS BRUNO e JACKSON DECRETADA 

ANTERIORMENTE. (...)

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372878 Nr: 13878-92.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC DE LIMA BRITO, JONATHAN AUGUSTO 

SANTOS CUNHA, FABIANY DE SÁ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:12285, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISAC DE LIMA BRITO, Cpf: 03738804137, 

Rg: 1988784-1, Filiação: Vera Lucia da Conceição Brito e Raimundo de 

Lima Brito, data de nascimento: 09/06/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, Telefone 992926662. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: NOTIFICA-LO A CONSTITUIR DEFENSOR NOS AUTOS, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ADVERTINDO-O QUE NÃO O FAZENDO OS 

AUTOS SEGUIRÃO COM VISTA À DEFENSORIA PÚBLICA.

Despacho/Decisão: "(...)Diante o teor da Certidão de fls. 429, informando 

sobre a não localização do acusado Isac de Lima, para ser intimado para 

constituir um novo Defensor, expeça-se edital com prazo de 10 

notificando-o para que constitua um novo Defensor no prazo de cinco 

dias, para que prossiga em sua Defesa. Havendo contratação do 

defensor, intime-o a prosseguir na Defesa do Acusado.Decorrido o prazo 

e não havendo contratação, dê-se vista a Defensoria Pública para os fins 

determinados no paragrafo anterior.(...)"

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 Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 22 de outubro de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 374315 Nr: 15503-64.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDO RODRIGUES CARDOSO, EWERTON 

MARCOS QUIRINO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 "(...)Diante manifestação da Defesa dos Acusados, juntada às fls. 290, 

dos presentes autos, designo o dia 30/11/2018 às 15h30min, para 

realização da audiência de instrução julgamento para o interrogatórios dos 

Acusados(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 518492 Nr: 10751-10.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PETHERSON DA COSTA BARBOSA, 

WELLINGTON JUNIOR DOS SANTOS FERREIRA, MARCELO HENRIQUE 

MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, HELIO BRUNO CALDEIRA - OAB:16707/MT, 

LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DO ACUSADO MARCELO HENRIQUE MACHADO 

DA SILVA, PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO 

LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 520167 Nr: 12235-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DO ESPIRITO SANTO ANDRADE 

NUNES, MATEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA, WILSON MARCOS ANJO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19.794, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

277/279, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva, 

MANTENDO as segregações cautelares WILSON MARCOS ANJO SILVA e 

MATEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA.OFICIE-SE a POLITEC, solicitando a 

remessa do laudo pericial de quebra de dados telefônicos, no prazo de 03 

(três) dias, consignando, ainda, o número do protocolo, a saber: 

34474/2018.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 545927 Nr: 37084-96.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NILVA DE FRANÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ADELINO SEMEDO 

FERNANDES - OAB:20518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apensem-se os presentes aos autos principais e, na sequência, colha-se 

parecer ministerial.

Após, à conclusão.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 543998 Nr: 35326-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARADONA NUNES CORCINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS KENJI TANAKA - 

OAB:20773/O

 Ação Penal n.º 35326-82.2018 ( Id. 543998 )

 Visto

R. hoje.

Atento a uma das finalidades do ato deprecado, então é que designo 

INTERROGATÓRIO para o dia 03.12.2018, às 13:00h.

Int. o réu, inclusive lhe dando ciência quanto a segunda finalidade do ato 

deprecado.

Informe o juízo deprecante acerca da designação da audiência, bem como 

os dado da missiva.

Dê ciências às partes.

Cumpra.

 Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 291 de 549



 Juiz de Direito

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 77377 Nr: 10742-05.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEILTON DE OLIVEIRA PAIVA, DENIS 

RONALDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DR. JOSE BATISTA FILHO - 

OAB/MT 13.696 - OAB:

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa de DENIS RONALDO DA COSTA, 

da decisão de impronúncia e que apresente endereço atualizado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 329539 Nr: 9700-71.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER FERRAZ ALBUÊS, HUEDER MARCOS 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. RAFAEL JOSÉ DE 

ALMEIDA - OAB/MT 12.016 - OAB:, RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016/MT, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar o Advogado TEÓFILO MÁRCIO DE ARRUDA 

BARROS JUNIOR, OAB 6691, e FRANK MORENO MANTINS, OAB 21658, 

para apresentar, no prazo de 5 dias, o endereço atualizado do acusado 

HEUDER MARCOS DE ALMEIDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 144452 Nr: 11664-07.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DO NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB/MT 7.167 - OAB:7167

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 77377 Nr: 10742-05.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEILTON DE OLIVEIRA PAIVA, DENIS 

RONALDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DR. JOSE BATISTA FILHO - 

OAB/MT 13.696 - OAB:

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, NÃO ACOLHO 

a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/11, e formo 

meu convencimento para:IMPRONUNCIAR, com fundamento no art. 414 do 

Código de Processo Penal, os acusados:EDEILTON DE OLIVEIRA PAIVA, 

vulgo “EDINHO”, dos crimes a ele imputado, previstos no art. 121, § 2°, 

incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do 

art. 14, inciso II, c/c art. 69, art. 29, e art. 61, inciso I, todos do Código 

Penal;DENIS RONALDO DA COSTA, dos crimes a ele imputado, previstos 

no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 121, § 2°, incisos I 

e IV, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 69, art. 29, e art. 61, inciso I, 

todos do Código Penal;Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a 

decisão de impronúncia certifique-se e arquivem-se estes autos com as 

cautelas de praxe. Dê-se ciência ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e intimem-se os acusados pessoalmente desta decisão.P. R. I. 

C.Cuiabá, MT, 03 de outubro de 2018.Flávio Miraglia Fernandes Juiz de 

Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484857 Nr: 24536-73.2017.811.0042

 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): RONALDO ROGÉRIO NONATO DA SILVA, 

ADELINO VICENTE DE CAMPOS, LUIS PAULO DE MORAES, PAULO 

RICARDO FIGUEIRA DA SILVA, BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS, 

KATIUCE DA SILVA MOURA, JOSUE ALVES DE JESUS, RODRIGO 

GONÇALVES DA CRUZ, LUCIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ERIK 

PEREIRA DE CARVALHO, NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAES, BIANCA 

APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, ITAMARA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7.167, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - OAB:6990/MT, JOÃO SIMÃO DE 

ARRUDA - OAB:9209/O, LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - 

OAB:10394/MT, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - OAB:21802/O, 

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693/MT, VINICIUS JOSÉ DE 

ARRUDA CASTRO JUNIOR - OAB:20.937, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA 

CASTRO JUNIOR - OAB:20937

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERIK PEREIRA DE CARVALHO, Cpf: 

04174817138, Filiação: Oacy Peixoto de Carvalho e Advair de Souza 

Carvalho, brasileiro(a), Telefone 99313-0713. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Notificação e Intimação do Réu: ERIK PEREIRA DE CARVALHO, 

quanto aos termos da denúncia de fls. 04/25, cujo resumo segue em 

anexo. Bem como, sua intimação para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia: 18/12/2018 às 14:40 horas.

Resumo da Inicial: Conforme Inquérito Policial, no ano de 2017, 

precisamente entre os meses de abril e outubro, nesta capital e na cidade 

de Várzea Grande, os denunciados Ronaldo Rogério Nonato da Silva, 

vulgo “Gordão”; Adelino Vicente de Campos, vulgo “Coroa” ou “Veio”, 

Paulo Ricardo Figueira da Silva, vulgo “Paulinho” ou “Magrão”; Josué Alves 

de Jesus, vulgo “Eto”; Katiuce da Silva Moura, Luciano Rodrigues do 

Nascimento, vulgo “Gugu”; Erik Pereira de Carvalho, vulgo “Derik”, Nilton 

Henrique Silva de Moraes, vulgo “Henrique”, Rodrigo Gonçalves da Cruz e 

Bianca Aparecida de Souza Almeida, associaram-se com o fim de 

praticarem reiteradamente ou não o tráfico de drogas. No decorrer das 

investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar diversas associações 

criminosas voltadas à prática do narcotráfico. O primeiro núcleo, instalado 

no Bairro Pedra 90, era comandado pelo denunciado Ronaldo Rogério 

Nonato da Silva, vulgo “Gordão”. Conforme conversas transcrita no 

relatório, Ronaldo era a “voz” final dentro do bairro, além de ser 

responsável pela coleta da “caixinha”, ou seja, do dinheiro que todos 

“biqueiros” (proprietários de pontos de comércio de drogas) tinha que 

pagar para poder “trabalhar”. Diversos diálogos captados no curso do 

inquérito apontam para a existência de acordo entre os denunciados 

específico para a prática do tráfico de drogas que, em sociedade estável 

e permanente perpetravam o tráfico de drogas, tanto em Cuiabá, quanto 

em Várzea Grande. Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA 

Ronaldo Rogério da Silva; Adelino Vicente de campos; Paulo Ricardo 

Figueira da Silva; Josué Alves de Jesus; Luis Paulo de Moraes; Bruno 

Roberto da Silva Martins; Katiuce da Silva da Silva Moura; Luciano 

Rodrigues do Nascimento; Erik Pereira de Carvalho; Nilton Henrique Silva 
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de Moraes; Rodrigo Gonçalves da Cruz e Bianca Aparecida de Souza 

Almeida, como incursos no art. 35, caput, da Lei 11.343/06. Diante do 

exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência 

Paulo Ricardo Figueira da Silva, vulgo “Paulinho” ou “Magrão”, Bruno 

Roberto da Silva Martins, vulgo “Eto”, e Luis Paulo de Moraes, vulgo 

“Fazenda”, como incursos nos arts.33, caput, e 40, inciso VI, da Lei 

11.343/06. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a 

Vossa Excelência Paulo Ricardo Figueira da Silva, vulgo “ Paulinho “ ou “ 

Magrão “ como incurso nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, da Lei 

11.343/06, c/c art.29 do Código Penal. Diante do exposto, o Ministério 

Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência Paulo Ricardo Figueira da 

Silva, vulgo “Paulinho” ou “Magrão” como incurso no art. 33, caput, da Lei 

nº 11.343/06. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a 

Vossa Excelência Ronaldo Rogério Nonato da Silva, vulgo “Gordão”, e 

Itamara Pereira de Souza, como incursos no art. 33, caput, da Lei 

11.343/06, c/c arts. 14 e16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Em tempo, considerando que a ré Katiuce 

da Silva Mourareside em Pontes e Lacerda/MT (fl. 964), expeça-se carta 

precatória para que seja realizado seu interrogatório na referida comarca, 

instruindo a missiva conforme o art. 1.360 da CNGC.Com relação ao réu 

Erick Pereira de Carvalho, não localiza fl. 841 e certificando-se acerca da 

inexistência de outros endereços disponíveis nos autos para sua 

localização, proceda-se sua citação e intimação para comparecimento ao 

ato instrutório por meio de edital.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, Ewerson Campos de 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 22 de outubro de 2018

Renata do Carmo Evaristo Juiza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518559 Nr: 46542-74.2017.811.0042

 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): JACKSON GONÇALVES BISCAIA, ADELSON 

PINTO DE OLIVEIRA, CASSIMIRO DOS SANTOS BORGES, ANTONIO 

MARCO RIBEIRO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 Vistos, etc.

Segue em separado, digitadas em uma lauda, informações 

complementares prestadas via ofício para instruir o Habeas Corpus n. 

1010607-48.2018.8.11.0000.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 861.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529048 Nr: 20821-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO IAGO VILLAS BÔAS 

BORBA - OAB:24382/O, Carla Fernanda Flausino da Silva - 

OAB:24386/O

 Vistos, etc. Considerando que a defesa entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fl. 74), entendo que a dinâmica 

do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo, nesta fase, o princípio do “in dubio pro societate”. Em suma, 

presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos 

do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Parquet, dando o denunciado RAIMUNDO NONATO DA SILVA LOPES 

como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24/01/2019, às 15:15 

horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

arroladas nos autos. Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas 

arroladas na denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor 

de Justiça e à Defesa (via DJE). Ante disso, considerando que a defesa 

arrolou as quatro testemunhas em comum com a acusação e outras duas 

exclusivas de defesa, portanto, extrapolando o rol do art. 55, § 1º da Lei 

de Tóxicos (no máximo cinco testemunhas), intime-se o causídico 

subscrito para readequar o rol no prazo de três dias, sob pena de 

indeferimento da oitiva das testemunhas excedentes. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530290 Nr: 22056-88.2018.811.0042

 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): FRANCISNEY RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zirlene Kimberly Moreira de 

Miranda - OAB:25138/O

 Vistos, etc. Trata-se de Ação Penal, ajuizada pelo Ministério Público em 

desfavor de FRANCISNEY RODRIGUES PEREIRA, ante a suposta prática 

do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Tóxicos. A defesa preliminar 

do acusado aportou à fl. 89/88, ocasião que negou a autoria delitiva, 

destacando que a conduta do réu se amolda a prevista no art. 28 da Lei 

de Tóxicos e pugnando pela revogação da prisão preventiva. Com vista 

dos autos, o representante do Ministério Público pugnou pelo 

INDEFERIMENTO do pedido (fl. 90/91). É o sucinto relatório. Decido. Não 

obstante a negativa geral dos fatos constante da defesa do acusado, 

concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor 

esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de 

que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo 

quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 

11.719/2008, prevalecendo, neste momento, o princípio do in dubio pro 

societate. Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 

do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO a 

DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado FRANCISNEY 

RODRIGUES PEREIRA como incurso no artigo da “lex repressiva” nela 

mencionado. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

24/01/2019, às 14:40 horas, para interrogatório do acusado e inquirição 

das testemunhas arroladas nos autos[...] Assim, havendo indícios da 

prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar 

e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, 

observando-se, obviamente, os termos da lei. Por todas as razões acima e 

em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido aforado pela 

defesa do acusado FRANCISNEY RODRIGUES PEREIRA. No mais, 

proceda-se o necessário para realização do ato instrutório ora designado. 

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531881 Nr: 23646-03.2018.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Busca e Apreensão Criminal->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDDERAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO SOUZA 

SANTANA, para devolução dos autos nº 23646-03.2018.811.0042, 

Protocolo 531881, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 512050 Nr: 4651-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo Varela do Carmo - 

OAB:10592

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa HAROLDO 

VARELA DO CARMO OAB/MT 10.592, 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.: 317594 Nr: 16829-64.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10.129-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, MAURY 

BORGES DA SILVA OAB/MT 10.129, para que tome ciência da sentença 

proferida às fls. 260/264.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 156901 Nr: 4249-36.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB:3878/AC, ROBERGES JUNIOR DE LIMA - OAB:12918/MT

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR o 

acusado PEDRO AGENIO DE BARROS, qualificado nos autos, pelo 

cometimento do crime de estupro de vulnerável contra a menor Karollayne 

Cristina Camargo, nos termos do artigo 217-A, caput, do Código Penal, 

com a incidência dos dispositivos da Lei 8.072/90.(...).PENA 

DEFINITIVAAssim, fixo a pena final do réu em 08 (oito) anos de reclusão, a 

qual torno definitiva nesse patamar, por considerá-la necessária à 

reprovação e prevenção do crime.Regime de pena: O regime inicial de 

cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, 

alínea “b”, do Código Penal.Substituição da pena: Descabe qualquer 

substituição vez que o acusado não preenche os requisitos legais, em 

razão de a pena ser superior a quatro anos, vedação contida no artigo 44, 

inciso I, do Código Penal.Suspensão condicional da pena: Deixo de 

conceder ao acusado a suspensão condicional da pena em razão da pena 

cominada (superior a 02 anos), nos termos do artigo 77 do Estatuto 

Repressivo. Da prisão preventiva: Considerando que o réu encontra-se 

solto, e por ora, não há a presença de alguns dos fundamentos 

ensejadores da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em 

liberdade.Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais e 

despesas do processo. Transitada em julgado esta sentença 

condenatória, DETERMINO: o registro da presente condenação nos 

sistemas respectivos; a alimentação do SIEL, para fins do artigo 15, inciso 

III, da CFR/88; a comunicação aos institutos de identificação estadual e 

federal; e a expedição de guia de recolhimento definitiva, encaminhando-a 

ao juízo correspondente.Proceda-se com as comunicações conforme 

dispõem o artigo 1.453 e seguintes da CNGCGJ/MT. Às providências 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 433613 Nr: 9637-07.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:12012

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, LUCIANO 

AUGUSTO NEVES OAB/MT 3.932, para que manifeste sobre o endereço 

da testemunha de defesa WITEKLER RIBAS, que conforme certidão de fl. 

93, não foi localizada.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 526179 Nr: 18099-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Brene Joane Silva, Rg: 07545347 SSP MT Filiação: 

Valdomiro Joane Silva e Rosa Maria Inacio Joane, data de nascimento: 

16/04/1968, brasileiro(a), natural de Brasil-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

Rio Grande do Sul, N° 102, Bairro: Nova Várzea Grande, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:Proceder a CITAÇÃO do réu, acima qualificado, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito e por meio de advogado, a 

acusação feita pelo Ministério Público, oportunidade em que poderá argüir 

preliminares exceções, juntar documentos e especificar as provas que 

pretende produzir, sob pena de preclusão (artigos 396 e 396-a do CPP)

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Considerando o teor da certidão de fl. 62, bem como a 

manifestação do “Parquet” de fl. 63, 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.: 528773 Nr: 20585-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o advogado RODRIGO 

POUSO MIRANDA OAB/MT 12.333 da audiência designada para o dia 

26/03/2019 às 15h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 362965 Nr: 2239-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDA, FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Mendes Pereira - 

OAB:4455, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:5019/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, 

FERNANDA MENDES PEREIRA OAB/MT 4.455 e SIMONE APARECIDA 

MENDES PEREIRA OAB/MT 5.019, para que apresentem as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 526169 Nr: 18089-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111
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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, WALDIR 

CECHET JUNIOR OAB/MT 4.111, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente a resposta à acusação em favor do acusado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 318848 Nr: 18346-07.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Marcia Maria Mancilha, Cpf: 02343003106, Rg: 15580113 

SSP MT Filiação: Paulo Santana Mancilha e Nilza Maria Mancilha, data de 

nascimento: 30/05/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

do lar, Endereço: Rua 32 N°92, Bairro: São João Del Rey, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:Ex positis, julgo por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE 

MÁRCIA MARIA MANCILHA, qualificada nos autos, em virtude da 

ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso 

IV, c/c 109 “caput” e inciso V, todos do Código Penal Brasileiro.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Considerando que a acusada não constituiu advogado, 

tendo sido a sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, intime-a da 

sentença extintiva de punibilidade por edital, nos termos do art. 392, VI, e § 

1º do CPP.

Transcorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas de 

estilo e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Alexandre

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 301764 Nr: 18939-70.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANE SOUZA 

CLEMENTINO - OAB:8951, GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK 

ROCHA - OAB:6069, HELIODORIO SANTOS NERY - UNIJURIS - UNIC - 

OAB:4630 MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JÚNIOR - 

OAB:13.565/MT, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9.801, 

SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499/MT, TARCILA GRACIANI 

DE SOUZA - OAB:12005

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, RENATA 

ORTELHADO MENDES PEDRI OAB/MT 9.801, TARCILA GRACIANI DE 

SOUZA OAB/MT 12.005 e ELLEN ADRIANE SOUZA CLEMENTINO OAB/MT 

8.951 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.: 331826 Nr: 12289-36.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15.431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, 

HUENDEL ROLIM WENDER OAB/MT 10.858 e EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO OAB/MT 15.431, para que tome ciência da realização da oitiva 

da vítima Julianne Pachiega, que foi designada para o dia 29 de outubro de 

2018 às 13h15min.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 59157 Nr: 9744-32.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GARCIA DE ALMEIDA, ELIAS RACHID 

JAUDY JÚNIOR, VALDECI MENDES GUIMARAES, ANTONIO LEANDRO 

PEREIRA, ANTONIO MARCONE DE OLIVEIRA, JAMIL GERMANO DE 

ALMEIDA GODOES, JOSÉ FRANCISCO ALVES, ANTONIO JOÃO CALMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-A/MT, EDGARDE 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8453, HUMBERTO A DE LAMÔNICA FREIRE 

- OAB:6000, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:OAB/MT 3418-A, 

MARIO APARECIDO LEITE C.PRATES - OAB:4652, NADESKA CALMON 

FREITAS - OAB:11548/MT, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7685

 Assim, em observância ao princípio da economia processual e da falta do 

interesse de agir, julgo extinta a punibilidade dos réus: ARI GARCIA DE 

ALMEIDA, ELIAS RACHID JAUDY JÚNIOR, ANTÔNIO LEANDRO PEREIRA, 

VALDECI MENDES GUIMARÃES, JAMIL GERMANO DE ALMEIDA GODOES, 

ANTÔNIO JOÃO CALMON, JOSÉ FRANCISCO ALVES E ANTÔNIO 

MARCONE DE OLIVEIRA, pela superveniência de falta de uma das 

condições da ação penal.Intimem-se. Cumpra-se.Após o transito em 

julgado, arquive-se.Cuiabá (MT), 13 de julho de 2018.Marcos Faleiros da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 148789 Nr: 16093-17.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO 

LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA, NILSON 

ROBERTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, Ana Paula Cerri Budoia - OAB:OAB/MT 

19.960-B, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES-OAB/MT 4700 - OAB:4700, 

LEILA VIANA LOPES - OAB:6307-B, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2521/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, 

PAULO HUMBERTO BUDÓIA - OAB:3.339-A, PAULO HUMBERTO 

BUDOIA FILHO - OAB:OAB/MT 9906, RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20.362/MT, WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:14.700

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de:

1) CONDENAR:

- GERALDO LAURO, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, 

c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também 

do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 06 (seis) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) 

dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida 

em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual 

recurso em liberdade.

 - JOSÉ QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena 

privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente 

corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo 

aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

- JOEL QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 
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artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena 

privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente 

corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo 

aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

- NILSON ROBERTO TEIXEIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena 

privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor do 

dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, 

devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial 

FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em 

liberdade.

2) DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado GUILHERME DA 

COSTA GARCIA, pela ocorrência da prescrição, diante de sua idade 

avançada (mais de 70 anos) que faz reduzir o prazo prescricional, nos 

termos do art. 107, IV, c/c art. 109 e 115, todos do CP.

 DISPOSIÇÕES FINAIS.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, pro 

rata, dividindo-se as custas pelo número de réus condenados. Eventual 

causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções Penais.

 Não há bens apreendidos nestes autos.

Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT.

 Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 28491 Nr: 13615-70.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE PEDROSA DA SILVA, ANANIAS 

SANTANA DA SILVA, EDMILSON PEREIRA DA SILVA, JOSÉ DE BARROS 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284/MT, AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254/MT, BENEDITO RUBENS DE AMORIM - OAB:3785/MT, 

REGINA DA SILVA MONTEIRO - OAB:10517/MT

 Portanto, em consonância com o parecer Ministerial e em homenagem ao 

princípio da economicidade processual, por vislumbrar a falta de interesse 

de agir, em relação a pena privativa de liberdade, objeto deste processo, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados VALDETE PEDROSA DA 

SILVA, ANANIAS SANTANA DA SILVA, EDMILSON PEREIRA DA SILVA e 

JOSÉ DE BARROS COSTA, com fundamento legal no artigo 107, IV, c/c art. 

109, V, ambos do Código Penal.Após as baixas e comunicações, 

arquivem-se os autos.Expeça-se o necessário.P.R. I.C.Cuiabá/MT, 18 de 

julho de 2018.Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 537465 Nr: 29050-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO GERVONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RAMON VIANA 

COUTINHO - OAB:3518/RO, DANIELLE BORGES DE CAMPOS - 

OAB:7982/RO, ELIS REGIANE MENEZES BARBOZA - OAB:3801/RO, 

JORMICEZAR FERNANDES DA ROCHA - OAB:899/RO, PEDRO PAIXÃO 

DOS SANTOS - OAB:1928/RO, WALTER MATHEUS BERNARDINO SILVA 

- OAB:3716/RO

 Carta Precatória nº 29050-35.2018.0042 – Código 537465

 Despacho->Mero expediente

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 14/11/2018, às 14:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 70324 Nr: 4286-39.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FORTES, MARCOS NEGRI, LUIZ CLARO 

DE MELO, MARA LÚCIA SIMÕES, WALTER CESAR DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10176/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705, 

FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, JORGE AURELIO ZAMAR 

TAQUES-OAB/MT 4700 - OAB:4700, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO 

DE LAMONICA FREIRE - OAB:4497, UBIRATAN FARIA COUTINHO - 

OAB:6760, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464, VALBER MELO - OAB:8.927

 Vistos.

Dê ciência às partes do retorno dos autos, após cumpra-se o acórdão de 

fls. 1227/1246.

Após, arquive-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 121757 Nr: 8802-97.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NICÉZIO DE ARAÚJO, JOSÉ DIVINO 

XAVIER DA CRUZ, JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astilho Demetrio Urbieta - 

OAB:7717-B, DEFENSORIA PÚBLICA CRIMINAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, Paulo Cesar Zamar Taques - OAB:4659, RODRIGO 

LEITE DA COSTA - OAB:20362/MT

 AP nº 8802-97.2008.811.0042 – Código: 121757

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra JOÃO NICÉZIO DE 

ARAÚJO, JOSÉ DIVINO XAVIER DA CRUZ e JOSÉ AUGUSTO FERREIRA 

DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas penas 

do artigo 3º, I e II da Lei 8.137/90 e ainda, ao terceiro denunciado, nas 

penas do artigo 30 do Código Penal.

 Narra a denúncia que, durante o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão da operação Quimera I, foram encontrados em poder do 

Agente de Tributos Estaduais JOSÉ DIVINO, dois cheques no valor de R$ 

680,00 (seiscentos e oitenta) reais, datados de 26.08.2005, contra o 

Banco do Brasil S/A, emitidos pela empresa MUNDO DOS COLCHÕES 

LTDA, depositados em um cofre em seu quarto.

 Na mesma operação, fora encontrado arquivo magnético em 

microcomputador de sua propriedade, uma planilha Excel onde estavam 

descritas notas fiscais de nº 173607, 173140, 511, 512, 513 e 588246, 

endereçadas à empresa MUNDO DOS COLCHÕES LTDA, emitidas em abril 

de 2005.

 Em virtude da localização de tais documentos na aludida operação, 

realizou-se diligência fiscal na sede da empresa, oportunidade em que 

foram encontradas anotações referindo-se aos acusados JOÃO ARAÚJO 

e JOSÉ AUGUSTO, bem como uma terceira pessoa identificada pela 

alcunha “NEGO”.

 Ao ser inquirido acerca das anotações encontradas em sua empresa, 

bem como quanto aos cheques em posse do ATE JOSÉ DIVINO, o 

proprietário da empresa Sr. Luis Roberto Guedes, confirmou que se 

referiam ao pagamento pelo desvio de terceiras vias de notas fiscais. 

Acrescentou que foi procurado pelos ATE’s JOÃO NICÉZIO e JOSÉ 

AUGUSTO, que lhe ofereceram o esquema para burlar o lançamento do 

ICMS GARANTIDO INTEGRAL, oportunidade na qual lhe disseram que já 

haviam feito o desvio de algumas terceiras vias, solicitando o pagamento, 
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que correspondia a 3% a 4% do valor total da nota, ao argumento de que, 

caso se recusasse, sofreria intensa ação fiscal, não conseguiria preço 

para uma boa concorrência no mercado e, dessa forma, não adimpliria os 

impostos incidentes.

 O empresário destacou, ainda, que os agentes fiscais não lhes 

entregavam as terceiras vias, apresentando tão somente a planilha onde 

continha o valor, nome do fornecedor, número e valor da vantagem 

indevida referente a cada nota fiscal. Aduziu, ainda, que esse tipo de 

desvio era efetuado por dois grupos distintos de servidores, os quais 

eram representados pelos acusados JOÃO NICÉZIO e JOSÉ AUGUSTO, e 

que nunca teve contato com o acusado JOÃO DIVINO, perdurando esse 

tipo de situação até agosto de 2005, com a entrega de cheques 

pré-datados para outubro daquele ano.

 Consta ainda da denúncia que a aludida empresa aderiu ao Termo de 

Cooperação Técnica nº 18/2005, firmado entre o MPE e a Federação do 

Comércio do Estado de Mato Grosso onde, após a realização de auditoria 

junto aos seus fornecedores, apurou que durante o período de janeiro a 

dezembro de 2005, foram desviadas 222 (duzentas e vinte e duas) notas 

fiscais interestaduais de entrada, o que gerou a omissão de operações no 

valor de R$ 1.267.413,66 “e como consequência a sonegação de ICMS no 

valor de R$ 318.037,85 que foi confessado espontaneamente, pelo 

administrado da empresa” (fls. 05). Diante de tal apuração, constatou-se 

que o valor obtido indevidamente pelos agentes totalizou o importe de R$ 

38.022,41 (trinta e oito mil, vinte e dois reais e quarenta e um centavos).

 Ao fim, a representante do parquet requereu a condenação dos 

acusados nos tipos penais descritos na denúncia.

 A denúncia foi admitida aos 1º.05.2010 (fls. 324/325), procedendo-se as 

citações dos acusados JOÃO NICÉZIO (fls. 329) e JOSÉ AUGUSTO (fls. 

335). Para a citação do acusado JOSÉ DIVINO, fez-se necessária a 

designação de citação por hora certa (fls. 332/333).

Ato contínuo, as defesas constituídas apresentaram as alegações 

preliminares de JOÃO NICÉZIO (fls. 330), JOSÉ AUGUSTO (FLS. 337/338), 

sendo nomeada a Defensoria Pública para promover a defesa do acusado 

JOSÉ DIVINO (fls. 344/345), ocasião em que lhe foi decretada a prisão 

preventiva.

A Defensoria Pública Estadual requereu a revogação da prisão preventiva 

do acusado JOSÉ DIVINO (fls. 348/351), cujo pedido foi acolhido aos 

20.10.2010 (fls. 352/353). Em seguida, foi apresentada a sua defesa 

prévia (fls. 356/365).

 O recebimento da denúncia foi confirmado aos 26.04.2011 (fls. 369/372), 

tendo a defesa do acusado JOSÉ DIVINO desistido das testemunhas 

Reinaldo Moura Peres, Nelson de Souza Ribeiro e Alaor Soares Filho, 

insistindo somente na oitiva de Manoel Lino da Conceição, o que foi 

homologado (fls. 394).

 Aos 17.11.2011, foram inquiridas as testemunhas Luis Roberto Guedes, 

Manoel Lino da Conceição, Ademílson Pereira da Silva, procedendo-se 

ainda os interrogatórios dos acusados (fls. 406/408).

 Através de carta precatória remetida à comarca de Aripuanã, 

constatou-se a impossibilidade de oitiva da testemunha José Divino de 

Medeiros (fls. 419), sendo ouvida a testemunha Marcos César Szcepanik 

(fls. 420).

 A representante do Ministério Público apresentou memoriais, oportunidade 

na qual requereu a condenação dos acusados, na forma apresentada na 

denúncia (fls. 423/440).

 A Defensoria Pública apresentou as alegações finais do acusado JOSÉ 

DIVINO, ocasião em que suscitou a preliminar de litispendência à Ação 

Penal nº 135/2008, ao argumento de que as várias denúncias 

apresentadas “nada mais são que a descrição de atividades que fazem 

parte de uma unidade” (fls. 460), requerendo a conexão das ações. No 

mérito, requer a improcedência da denúncia, de forma que o acusado seja 

absolvido, com fulcro no artigo 386, VII do Código Processual Penal (fls. 

458/464).

 Através da Defensoria Pública, igualmente foi apresentada as alegações 

derradeiras do acusado JOÃO NICÉZIO (fls. 465/468) e JOSÉ AUGUSTO 

(fls. 469/469), pleiteando a improcedência da denúncia. Ao fim, os 

memorias da defesa foram ratificados pela defesa dos acusados (fls. 

498).

 É o relatório. Decido.

 Versa a presente ação penal contra os acusados JOÃO NICÉZIO DE 

ARAÚJO, JOSÉ DIVINO XAVIER DA CRUZ e JOSÉ AUGUSTO FERREIRA 

DA SILVA, devidamente qualificados, sendo-lhes atribuída a prática dos 

crimes previstos no artigo 3º, I e II da Lei nº 8.137/90 e, ao terceiro 

denunciado, acrescido do artigo 30 do Código Penal.

Inicialmente, afasto a preliminar de litispendência suscitada pela defesa do 

acusado JOSÉ DIVINO, o qual pleiteia a conexão da presente ação com o 

Processo Crime 135/2008, porquanto não há identidade de partes, de 

forma que não estão preenchidas os requisitos previstos no artigo 78 do 

Código de Processo Penal.

 Dessa forma, não há que se falar em anterior imputação da mesma 

prática delitiva e, por consequência, em verificação de litispendência, ou 

mesmo bis in idem.

 Passo a análise do mérito processual.

 A materialidade do crime encontra-se inconteste apresentada nos autos, 

através dos talonários apreendidos em poder de JOSÉ DIVINO (fls. 181 e 

206/207), bem como pelas anotações encontradas pela FTE Edna Negrini, 

durante ação fiscal realizada na empresa Mundo dos Colchões (fls. 

56/60), Certidão (fls. 315), Relatório de Análise de Informações Eletrônicas 

efetuada no computador apreendido na Operação Quimera, de 

propriedade do acusado JOSÉ DIVINO (fls. 293/294) e ainda Laudo Pericial 

Extrajudicial Contábil (fls. 296/301), tendo este último concluído:

 “a) Pela informação de terceiros e dados obtidos junto à própria empresa 

vistoriada, 222 (duzentos e vinte e duas) notas fiscais de aquisição de 

mercadoria deixaram de ser inclusas na apuração do ICMS Garantido 

Integral, ao longo do período vistoriado, totalizando o valor de R$ 

1.267.413,66 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e 

treze reais e sessenta e seis centavos) a título de omissões;

 b) O ICMS garantido integral devido, apurado nos termos da letra “a”, 

acrescido dos encargos (atualização monetária, juros moratórios e multa) 

legais corresponde, nesta data, a R$ 318.037,85 (trezentos e dezoito mil, 

trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos)” (fls. 300).

 Consta dos autos anotações apreendida em poder da empresa Mundo 

dos Colchões, referente aos pagamentos das NF do mês de julho de 2005 

(fls. 60), março/2005 (fls. 56), abril/2005 (fls. 57), maio/2005 (fls. 58), 

junho/2005 (fls. 59).

 Corroborando ainda a materialidade e autoria do crime, consta nos autos 

o Relatório de Análise de Informações Eletrônicas, encontradas no 

microcomputador apreendido durante a Operação Quimera, no qual 

constam anotações quanto a Notas Fiscais apreendidas com JOSÉ 

DIVINO, referente a entradas de mercadorias enviadas por empresas de 

outros Estados para a empresa “Mundo dos Colchões”, totalizando notas 

fiscais no valor de R$ 47.264,00 (fls. 293/294).

 A conduta dos acusados encontra-se devidamente delimitada nos autos.

 A testemunha MANOEL LINO DA CONCEIÇÃO, arrolada pela defesa de 

José Divino, afirmou que trabalhava com o acusado desde 1993/1994 

durante 26 anos, e atuava como Supervisor de Equipe, inclusive como 

chefe do acusado por duas vezes, cabendo-lhe supervisionar relatórios 

dos Agentes de Tributos, digitadores, chapas, policiais. Afirmou que, na 

época em que era supervisor “acontecia a recepção dos documentos, 

retenção das terceiras vias, era jogado numa caixa ali próximo do balcão e 

nós tínhamos o pessoal da digitação, pessoal terceirizado que faziam a 

própria digitação ali no posto fiscal e depois era encaminhado pro Correio”.

 Manoel Lino afirmou, ainda, que “nós, ATE’s somos responsáveis pela 

retenção das terceiras vias, essa terceiras vias passava para o pessoal 

da digitação fazer a digitação, o sub lote”, alegando que durante o período 

em que foi supervisor nunca houve o sumiço de terceiras vias (DVD – fls. 

408).

O acusado JOSÉ DIVINO XAVIER DA CRUZ afirmou, em Juízo, que 

conhece tão somente o acusado JOÃO NICÉZIO, posto que trabalharam na 

Secretaria de Estado de Fazenda, não conhecendo o acusado JOSÉ 

AUGUSTO. Alegou que os cheques encontrados em sua residência 

possivelmente foram colocados no cofre por seus funcionários, já que 

além da atividade fiscal possuía uma conveniência, casa de carnes e 

ainda apostava em corrida de cavalos “a explicação que eu tenho é isso 

aí”. Alega que estava no Posto Corrente no momento da apreensão dos 

cheques “eu não cheguei nem de pegar nesses cheques”, alegando que 

não está nominal à sua pessoa e não sabe quem lhe repassou esses 

cheques.

Informou que foi anteriormente preso e que não conhece o proprietário da 

empresa “Mundo dos Colchões”, e que a busca em sua chácara na cidade 

de Rondonópolis foi acompanhada por sua esposa. Afirmou que já 

trabalhou no mesmo turno que o acusado João Nicézio nos postos 

Araguaia, Corrente e Pontal “de ano em ano, não era recorrente” e que 

reconheceu sua voz em algumas conversas nas interceptações 

telefônicas, negando que retivesse em sua residência terceiras vias de 
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notas fiscais de empresas.

 Afirmou não se recordar da agenda apreendida, de capa de couro 

marrom, onde constavam diversas anotações sobre empresas. (DVD – 

fls. 408).

 Já o acusado JOSÉ AUGUSTO, em Juízo, afirmou que na época dos fatos 

trabalhava como madeireiro em Aripuanã, negando a acusação que pesa 

contra si:

 “(...) o que falei lá, foi que me propuseram uma delação premiada (...) me 

ligaram no dia anterior falando que tinha uma intimação pra me entregar e 

qual era o endereço, no dia seguinte às seis horas da manhã me 

prenderam, e aí eu coagido”.

 Alega que confessou o crime em sede policial tão somente para não ser 

preso e que conhece Jair Félix apenas de vista, nunca tento sequer 

conversado ao telefone com um deles, não conhece nem a loja, aduzindo 

que nunca foi preso ou processado.

 Disse que foi ouvido no GAECO desacompanhado de advogado, nunca 

foi funcionário público, não possui qualquer espécie de bens em seu nome 

(DVD – fls. 408).

 A testemunha arrolada pela defesa do acusado JOSÉ AUGUSTO, Sr. 

MARCOS CÉSAR SZCEPANIK afirmou que conhece o acusado desde 

2002 e que o mesmo atua no setor madeireiro, não tendo conhecimento de 

nenhuma conduta criminosa por si praticado, nada sabendo informar 

sobre os fatos. Alegou que JOSÉ AUGUSTO reside na comarca de 

Aripuanã-MT (DVD – fls. 420).

ADEMILSON PEREIRA DA SILVA, arrolado pela defesa do acusado JOSÉ 

AUGUSTO, afirmou em Juízo que o conhece há 35 anos, conhecendo-o 

desde a época em que era madeireiro, que o acusado nunca foi 

funcionário público e que soube do crime através da imprensa. Disse 

ainda que nunca recebeu proposta do aludido acusado para participar em 

qualquer tipo de esquema. (DVD – fls. 408).

Em que pese o acusado JOSÉ AUGUSTO afirmar que residia em 

Aripuanã-MT, na época dos fatos, constata-se que por ocasião de seu 

interrogatório em sede inquisitorial, o mesmo declinou endereço nesta 

Capital (fls. 281), afirmando que possuía amizade íntima com Jair Félix. 

Ademais, em sede policial, confessou a autoria do crime, dando detalhes 

quanto a organização dos crimes que nem a mente mais criativa poderia 

elaborar:

 “(...) tenho conhecimento do esquema tanto é que participei do mesmo, e 

que entrei nessa fraude através de Jair Félix, em uma conversa que tive 

com o mesmo em Cuiabá em uma reunião de família, em que Jair Félix me 

disse que tinha um esquema da venda da terceira via de nota fiscal e que 

tinha amigos na SEFAZ/MT que participavam das fraudes e eu recrutasse 

alguns comerciantes de Aripuanã-MT que quisesse participar da fraude; 

que indagado ao interrogado quais foram as empresas recrutadas pelo 

mesmo na Cidade de Aripuanã-MT, e qual o valor cobrado pelas vendas 

das terceiras vias, que o mesmo respondeu “as empresas que recrutei 

para Jair Félix foram as empresas Reunidas Materiais de Construção e S. 

R. Comércio de Alimentos Ltda, e que o valor cobrado pelas vendas 

desses documentos fiscais era no percentual de quatro por cento do valor 

da nota fiscal, e que esse percentual era rateado entre o interrogado e 

Jair Félix, onde eu ficava com dois por cento e mandava outros dois para 

Jair, e que o pagamento pelos contribuintes na compra da terceira via 

eram sempre feitas em dinheiro (...)” (fls. 281/285).

 Ao ser inquirido em Juízo, JOÃO NICÉZIO afirmou que conhece o acusado 

José Divino “foi meu colega de trabalho” e que não conhece o acusado 

José Augusto. Negou a prática de negociações de terceiras vias e que 

nunca foi conhecido por “JOÃO ARAÚJO”, não conhecendo nenhum 

agente de tributos que responda por esse codinome. Alega que 

respondeu a procedimento administrativo em virtude dessas imputações

 “(...) todos os funcionários que eram designados para trabalhar no setor 

eles faziam coletas para ser encaminhadas para a Secretaria de Fazenda, 

era feita a coleta nos Postos Fiscais, na entrada; as terceiras vias, na 

época, elas sempre serviram para ser lançadas na Secretaria de Fazenda 

pra informação, a Secretaria tinha como informação fiscal dos seus 

contribuintes: entrada, saída, venda, apuração (...)”.

 JOÃO NICÉZIO disse não se recordas de ter trabalhado com José Divino 

na mesma escala de plantão. Alega que não estava em sua residência no 

momento da operação e que, ao serem apresentados os documentos no 

GAECO, estes estavam manipulados e em embalagem deslacrada, 

desconhecendo-os.

 Acrescentou que ingressou na Secretaria de Estado de Fazenda em 1980 

e, em 1986 passou a atuar como Agente de Tributos, que nunca 

respondeu a qualquer procedimento administrativo e que na época dos 

fatos tinha uma casa e um carro. (DVD – fls. 408).

A alegação de JOSÉ DIVINO de que não sabe a origem dos cheques 

encontrados em seu poder, não merece respaldo. Isso porque o Auto de 

Arrecadação lavrado pelo GAECO – Grupo de Atuação Especial contra o 

Crime Organizado aponta que os cheques da empresa Mundo dos 

Colchões foram localizados “no cofre do quarto do casal” (fls. 229).

 Ainda que tivesse sido colocado por um funcionário com tamanha 

intimidade para frequentar o quarto do casal, cabia ao acusado comprovar 

o alegado, indicando ao menos o nome de algum responsável. Entretanto, 

as provas coligidas nos autos não deixam dúvidas de que esses cheques 

são provenientes dos crimes cometidos.

 As declarações prestadas pelo sr. Luis Roberto Guedes, sócio da 

empresa “Mundo dos Colchões”, esclarecem a origem das folhas de 

cheque:

 “(...) que apresentado ao declarante os cheques de nº 852735 e 852734, 

agência 046-9 do Banco do Brasil, ambos no valor de R$ 680,00 

(seiscentos e oitenta reais), datados do dia 26/08/2005, conforme fls 169 

dos autos, tendo como emitente a empresa Mundo dos Colchões, que 

foram apreendidos em posse do ATE JOSÉ DIVINO XAVIER DA CRUZ, 

conforme Termo de Apreensão fls. 292 e perguntado ao declarante para 

quem foram pagos os cheques acima mencionados, respondeu que: 

provavelmente esses cheques foram pagos para a pessoa de “NEGO”, o 

qual neste período buscava em sua empresa os valores para a compra 

das terceiras vias de notas fiscais, e que mesmo tendo mencionado em 

sua declarações às fls. 06/09 e 14/17 que os pagamentos eram efetuados 

somente em dinheiro, admite que eventualmente esses cheques podem ter 

sido emitidos para esta finalidade; que perguntado ao declarante se as 

assinaturas que constam nos cheques das fls. 169 dos autos são as do 

declarante, respondeu que: sim; que perguntado ao declarante se sabe 

informar o porque dos cheques estarem em posse do ATE JOSÉ DIVINO 

XAVIER DA CRUZ, respondeu que : não conhece JOSÉ DIVINO XAVIER 

DA CRUZ, nem sabe informar o motivo dos cheques estarem em posse do 

mesmo, pois os pagamentos sempre foram feitos à pessoa de “NEGO”, 

JOÃO ARAÚJO e JOSÉ AUGUSTO (...)” (fls. 252/253)

Apesar do acusado JOÃO NICÉZIO negar que seja a pessoa identificada 

por Luis Roberto Guedes como “João Araújo”, não restam dúvidas quanto 

ao seu envolvimento, consoante explicitou o empresário em suas 

declarações, prestadas na Promotoria Criminal Especializada na Defesa da 

Administração Pública e Ordem Tributária. De igual maneira, esclareceu a 

autoria quanto ao acusado JOSÉ AUGUSTO:

 “(...) Ocorre que no mesmo período recebeu a visita de JOÃO NICÉSIO, 

que lhe ofereceu o mesmo esquema, inclusive vinculando o pagamento 

nos mesmos patamares, informando que ele era servidor fazendário. 

Esclarece que já conhecia JOÃO NICÉSIO pois era seu cliente na loja e, 

portanto, sabia que era servidor da SEFAZ/MT (...) Esclarece que certa 

vez JOSÉ AUGUSTO informou-lhe que trabalhava com madeira no norte do 

Estado.” (fls. 269/270).

 LUIS ROBERTO GUEDES, proprietário da empresa “Mundo dos Colchões”, 

afirmou em Juízo que foi procurado pelo acusado JOSÉ AUGUSTO e 

JOÃO ARAÚJO, e mais um terceiro elemento apelidado “Nego” que agia a 

mando de José Augusto “ele retinha a nota e eu pagava, acho que dois, 

dois ou três por cento do valor da nota”, normalmente em cheque, 

confirmando que fazia dessa maneira porque não conseguiria ter preço 

para concorrer com outras empresas “geralmente eles ligava, mandava 

alguém levar a nota”.

 Afirmou que eles não se identificaram como Agente de Tributos Estaduais 

e, com relação ao acusado JOSÉ DIVINO, disse não conhecê-lo e, quanto 

aos seus cheques encontrados em poder do acusado alegou que ocorreu 

“porque alguém deve ter passado os cheques pra ele”, negando que o 

referido acusado tivesse ido à sua empresa em qualquer oportunidade. 

Não soube precisar quantas vezes o acusado JOSÉ AUGUSTO foi em sua 

empresa pessoalmente, e ele mandava o terceiro elemento “Nego” como 

seu intermediário. Confirmou ainda que foi o acusado JOSÉ AUGUSTO que 

lhe propôs a adesão ao esquema e que poderia inclusive reconhece-lo.

 Assim, não restam quaisquer dúvidas quanto a autoria e materialidade 

criminosa dos acusados.

 Tenho, pois, que a denúncia é PROCEDENTE, razão pela qual condeno os 

acusados JOÃO NICÉZIO DE ARAÚJO, JOSÉ DIVINO XAVIER DA CRUZ e 

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, devidamente qualificados nos 

autos, como incursos nas penas do artigo 3º, I e II da Lei 8.137/90 e ainda, 

ao terceiro denunciado, nas penas do artigo 30 do Código Penal.
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A pena prevista para o tipo penal imputado aos réus é de 03 (três) a 08 

(oito) anos de reclusão, e multa.

 CÁLCULO DE PENA.

1) Com relação ao acusado JOSÉ DIVINO XAVIER DA CRUZ:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, o Réu possuía potencial 

consciência da ilicitude, com a clara intenção de locupletar-se com a 

sonegação fiscal das empresas, ao proceder a retenção de terceiras vias 

de notas fiscais, visando receber para si vantagem indevida em razão da 

função, sendo-lhe exigível conduta diversa, visto que agiu contra o órgão 

que o remunerava e era vinculado, desrespeitando, com isso, a ética 

profissional. Verifico que, embora responda a diversos processos 

criminais, não há notícias nos autos quanto a condenações (fls. 318/319). 

Conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar a pena, eis que 

dentro dos padrões normais (família, endereço fixo, trabalho lícito). 

Personalidade normal, segundo declarações das testemunhas. O motivo 

para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal, agindo 

unicamente por ganância, aproveitando-se da função pública que lhe era 

depositada.

 As consequências extrapenais foram graves em razão das quantias 

desviadas dos cofres públicos e o prejuízo moral e social causado, bem 

como quantia subtraída até a presente data o erário sequer foi ressarcido.

 Assim, diante das circunstâncias preponderantemente negativas, 

considerando que a pena prevista para os crimes do artigo 3º, inciso I e II 

da Lei 8.137/90, fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 

(cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/10 avos do salário 

mínimo vigente à época do fato, a qual torno definitiva, ante a inexistência 

de qualquer circunstância atenuante ou agravante, bem como de outras 

circunstâncias modificadoras. À míngua de qualquer outra circunstância 

que possa influenciar a aplicação da pena (circunstâncias atenuantes, 

agravantes, causas de diminuição ou de aumento), torno a pena como 

definitiva.

2) Com relação ao acusado JOÃO NICÉZIO DE ARAÚJO:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, o Réu possuía potencial 

consciência da ilicitude, com a clara intenção de locupletar-se com a 

sonegação fiscal das empresas, ao proceder a retenção de terceiras vias 

de notas fiscais, visando receber para si vantagem indevida em razão da 

função, sendo-lhe exigível conduta diversa, visto que agiu contra o órgão 

que o remunerava e era vinculado, desrespeitando, com isso, a ética 

profissional. Verifico que, embora responda a diversos processos 

criminais, não há notícias nos autos quanto a condenações (fls. 317). 

Conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar a pena, eis que 

dentro dos padrões normais (família, endereço fixo, trabalho lícito). 

Personalidade normal, segundo declarações das testemunhas. O motivo 

para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal, agindo 

unicamente por ganância, aproveitando-se da função pública que lhe era 

depositada.

 As consequências extrapenais foram graves em razão das quantias 

desviadas dos cofres públicos e o prejuízo moral e social causado, bem 

como quantia subtraída até a presente data o erário sequer foi ressarcido.

 Assim, diante das circunstâncias preponderantemente negativas, fixo 

pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando 

cada dia-multa em 1/10 avos do salário mínimo vigente à época do fato, a 

qual torno definitiva, ante a inexistência de qualquer circunstância 

atenuante ou agravante, bem como de outras circunstâncias 

modificadoras. À míngua de qualquer outra circunstância que possa 

influenciar a aplicação da pena (circunstâncias atenuantes, agravantes, 

causas de diminuição ou de aumento), torno a pena como definitiva.

3) Com relação ao acusado JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, o Réu possuía potencial 

consciência da ilicitude, com a clara intenção de obter vantagem indevida 

através da participação em esquema criminoso, que promovia o desvio de 

terceiras vias de notas fiscais, causando grave lesão ao erário público. É 

tecnicamente primário (fls. 320). Conduta social não pode ser aferida para 

fins de aumentar a pena, eis que dentro dos padrões normais (família, 

endereço fixo, trabalho lícito). Personalidade normal, segundo declarações 

das testemunhas. O motivo para o cometimento do crime foram os 

inerentes ao tipo penal, agindo unicamente por ganância.

 As consequências extrapenais foram graves em razão das quantias 

desviadas dos cofres públicos e o prejuízo moral e social causado, bem 

como quantia subtraída até a presente data o erário sequer foi ressarcido.

 Assim, considerando a ressalva contida no artigo 30 do CP, a qual permite 

a comunicabilidade de elementares do crime funcional, diante das 

circunstâncias preponderantemente negativas, considerando que a pena 

prevista para os crimes do artigo 3º, inciso I e II da Lei 8.137/90, fixo a 

pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando 

cada dia-multa em 1/10 avos do salário mínimo vigente à época do fato.

 Considerando a confissão do acusado em sede policial, ainda que o tenha 

negado em Juízo e apresente versão própria para os fatos, aplico a 

atenuante prevista no artigo 65, II, “d” do Código Penal, reduzindo a pena 

em 06 (seis) meses, mantendo a multa fixada, encontrando a pena de 04 

(quatro) anos e 06 (seis) de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias 

multa, na fração de 1/10 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

a qual torno definitiva à mingua de quaisquer outras circunstâncias 

modificadoras. À míngua de qualquer outra circunstância que possa 

influenciar a aplicação da pena (circunstâncias atenuantes, agravantes, 

causas de diminuição ou de aumento), torno a pena como definitiva.

Disposição comum.

Fixação da Indenização

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a 

ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa 

questão.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime 

SEMIABERTO, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “b”, do Código 

Penal.

Substituição da pena

Incabível a substituição de pena em virtude do disposto no inciso I, do art. 

44 do Código Penal – pena aplicada superior a quatro anos.

Manutenção ou imposição de prisão preventiva

Os réus devem permanecer soltos, ante a notória contradição entre o 

cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar, submetendo o réu a regime mais grave de 

restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA 

com o fim de CONDENAR OS RÉUS:

- JOÃO NICÉZIO DE ARAÚJO e JOSÉ DIVINO XAVIER DA CRUZ, como 

incursos nas penas do artigo 3º, I e II da Lei 8.137/90, sujeitando-os à 

pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 

(cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/10 avos do salário 

mínimo vigente à época do fato, pena que será cumprida em regime 

inicialmente semiaberto, devendo aguardar em liberdade o trânsito em 

julgado da presente sentença.

- JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, como incursos nas penas do 

artigo 3º, I e II da Lei 8.137/90, sujeitando-os à pena privativa de liberdade 

de 04 (quatro) anos e 06 (seis) de reclusão e pagamento de 50 

(cinquenta) dias multa, na fração de 1/10 avos do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, pena que será cumprida em regime inicialmente aberto, 

devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente 

sentença.

Disposições Finais

Decreto a perda da função pública dos acusados, nos termos do art. 92 

do CP, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos de 

reclusão e o crime foi praticado por violação do dever para com a 

administração.

Ademais, vejo que os acusados acima citados utilizaram-se da função 

pública para contribuir com o prejuízo ao erário público em valor 

significativo.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, pro 

rata, dividindo-se as custas pelo número de réus. Eventual causa de 

isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções Penais.

 Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.

Remeta-se a arma apreendida à Unidade do Exército sediada nesta 

Comarca, para os fins de direito.

 Notifique(m)-se a (s) vítima (s) desta decisão.

 Da sentença, intime-se o Ministério Público, o defensor e o acusado, 

pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 299 de 549



Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-a ao Juízo Competente.

 Publique-se, em resumo e no DJE. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de agosto de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 537390 Nr: 28982-85.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ALI DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMARAL 

COLPAERT MARCOCHI - OAB:OAB/SP 185.027, MARIA FERNANDA 

MARINI SAAD - OAB:OAB/SP 330.805

 Carta Precatória nº 28982-85.2018.0042 – Código 537390

 Despacho->Mero expediente

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 14/11/2018, às 13:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 538997 Nr: 30520-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DA GUIA ALMEIDA, REINALDO DE 

MORAIS JÚNIOR, EDIMAR VALVERDI DA COSTA, MARCIENE RIBEIRO DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR CARVALHO - 

OAB:10.245/MT, ADEMIR CARVALHO - OAB:10245, DEFENSORIA 

PUBLICA - OAB:, ODILZON JUNIOR - OAB:6836, ODILZON JUNIOR - 

OAB:6836/MT, PAULO ROBERTO GOMES DO SANTOS - OAB:13025/MT

 Carta Precatória nº 30520-04.2018.0042 – Código 538997

 Despacho->Mero expediente

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 14/11/2018, às 15:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 530092 Nr: 21874-05.2018.811.0042

 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: GGDSN, MDSN, GGDSN, GDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilvanio Martins - OAB:12301-A, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19848/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte 

requerente para manifestar nos autos no prazo legal apresentando 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 440171 Nr: 16732-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ANDRADE E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Bezerra Benevides 

Ramos - OAB:13.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492/MT, RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono do acusado 

para apresentar memoriais finais escritos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 512608 Nr: 5268-96.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jander tadashi babata - 

OAB:12003/0

 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.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, 23 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.: 518857 Nr: 11071-60.2018.811.0042

 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: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFS, HPB

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

OLIVEIRA - OAB:7.590-B, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “VISTOS. Considerando que não houve acordo com relação as questões 

cíveis, resta INEXISTOSA a tentativa de conciliação. Sai o requerida 

intimada para apresentação de CONTESTAÇÃO, no prazo legal. Com o 

transcurso do prazo, certifique-se e intime-se a parte requerente, por meio 

de sua patrona – via DJE, inclusive para eventual apresentação de 

Impugnação à Contestação, no prazo legal. Na sequência, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação, e após, conclusos.. CUMPRA-SE. Às 

providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 378685 Nr: 20296-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO FERNANDO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA FLORÊNCIA 

CAMARGO - OAB:22054/O, MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 RECONHEÇO a ocorrência da Prescrição da Pretensão Punitiva do Estado 

para o crime previsto no art. 147 e art. 146 do Código Penal e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado AGUINALDO 

FERNANDO DE LARA, já qualificado nos autos, com fundamento no artigo 

107, inciso IV, do Código Penal.Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao 

Ministério Público.Saliento, por oportuno, que O PROCESSO PROSSEGUIRÁ 

COM RELAÇÃO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO.No mais, 

expeça-se novo mandado de intimação ao acusado acerca do teor da 

decisão de fl. 139, nos moldes do art. 212, § 2º, c/c art. 252 do 

C P C / 2 0 1 5 . A p ó s ,  c e r t i f i q u e - s e . P .  I .  C U M P R A - S E .  À s 

providências.Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 432993 Nr: 8953-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LEITE DE MORAES, MARLEIDE 

DOS SANTOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21.613/0, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21613/0, LIOMAR 

SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT, Thaiany Cosmes da Silva - 

OAB:25021/0

 REJEITO a preliminar de AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA para o 

prosseguimento da presente Ação Penal e mantenho a decisão que 

recebeu a denúncia.Por sua vez, com relação à questão de mérito – 

atipicidade da conduta – verifico que tal matéria se confunde com o mérito 

da causa, pelo que, postergo sua análise para o momento da prolação da 

sentença.Destarte, superadas a preliminar arguida, não havendo nos 

autos qualquer hipótese para absolvição sumária dos acusados, RATIFICO 

a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.DESIGNO Audiência de Instrução 

para o dia 15/04/2019 às 13h30min.Intimem-se o acusado, a vítima e as 

testemunhas arroladas.Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via 

DJE.Cumpra-se. Às providências.Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018. 

JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada 

deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 516776 Nr: 9117-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS CASTRO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120, ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - OAB:9.178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que estarei participando do Círculo de Paz da Justiça 

Restaurativa, que será realizado no IFMT no dia 24 de outubro de 2018, 

REDESIGNO a audiência designada nos autos, para o dia 10/04/2019 às 

15h00min.

INTIME-SE a querelante, por meio de seus patronos via DJE.

INTIME-SE o querelado.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Criminal.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 436605 Nr: 12920-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAIR COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 Vistos.

Expeça-se novo mandado de intimação ao acusado, informando-o que até 

o presente momento não fora apresentada Resposta Acusação, bem 

como para que o mesmo se manifeste se possui a necessidade de ser 

patrocinado pela Defensoria Pública Criminal.

Caso positivo, dê-se vista à Defensoria Pública Criminal.

Após, certifique-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 543323 Nr: 34692-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVIEL LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16542

 Auto de prisão em Flagrante n° 34692-86.2018.811.0042 (Código: 

543323)VISTOS. Portanto, preenchidos os requisitos processuais 

previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, aliado a 

ausência de fatos novos, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, 

motivo pelo qual, em consonância com o parecer ministerial de fls. 37/38, 

INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva e, por consequência, 

MANTENHO a custódia cautelar do acusado MAVIEL LEANDRO DA 

SILVA.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIME-SE o patrono do acusado via 

DJE.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 23 de outubro de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410044 Nr: 14731-67.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JFDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCELINO 

FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

14731-67.2015.811.0042, Protocolo 410044, 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.: 318746 Nr: 18259-51.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCELINO 

FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

18259-51.2011.811.0042, Protocolo 318746, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1036696-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

D. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. T. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1036696-82.2018.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: DALCIMAR MARTINS DA SILVA Endereço: Rua Guarantã 

do Norte, nº 228, Bairro Jardim Renascer, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

99253-9953. REQUERIDO: TELMO TEIXEIRA DOS SANTOS, Endereço: Rua 

Benedito de Camargo, nº 174, Bairro Jardim Leblon II, Cuiabá/MT, Telefone: 

65.99238-9830. VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por DALCIMAR MARTINS DA SILVA nos termos do art. 18 da Lei 

nº 11.340/2006, 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 caracterizada em crime apenado pelo Código Penal 

(ameaça e injúria) – B.O. 2018.330643, por parte do requerido TELMO 

TEIXEIRA DOS SANTOS, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da 

Lei nº 11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de 

urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar 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 nº 11.340/2006). Prestação de alimentos provisionais, 

que arbitro na quantia de R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete reais), 

equivalente a meio salário mínimo, que para o momento me parece 

adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo 

agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). 

Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter emergencial e 

cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, 

devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos em 

prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão do direito de visitas aos dependentes 

menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do 

estudo psicossocial das partes para sua apreciação, conforme a própria 

orientação da Lei nº 11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. 

Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o 

exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das 

medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de 

confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. 

Proibição temporária ao agressor para celebração de atos e contratos de 

compra, venda e locação de propriedade comum do casal (art. 24, II, e seu 

parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006), devendo ser oficiado aos 

Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá acerca da presente restrição. 

Em havendo bens em outras localidades, deverá a vítima informar nos 

autos para que os Cartórios respectivos possam ser oficiados. 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. Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). 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 nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo 

Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 27/11/2018 às 

17h30min para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o 

requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a 

advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido 

deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. 

INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

09/11/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por 

oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de 

outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1036783-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. C. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1036783-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROSANE 

MARIA CAMARGO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: AUREO CAMARGO CAMPOS Cód. 

1036783-38.2018.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. REQUERENTE: 

ROSANE MARIA CAMARGO, Endereço: Rua Duzentos e Dois, nº 01, 

quadra 62, Bairro Tijucal, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99606-4336. 

REQUERIDO: AUREO CAMARGO CAMPOS, Endereço: Rua Duzentos e 

Dois, nº 01, quadra 62, Bairro Tijucal, Cuiabá/MT, Telefone: prejudicado. 

VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por 

ROSANE MARIA CAMARGO nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, 

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 caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça 

e Lesão Corporal) – B.O. 2018.331977, por parte do requerido AUREO 

CAMARGO CAMPOS, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei 

nº 11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de 

urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. 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 11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar 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 nº 11.340/2006). INDEFIRO o 

pedido de “prestação de alimentos provisionais”, tendo em vista que as 

partes são mãe e filho, que não se verifica no caso concreto a 

necessidade incontroversa da requerente, a qual poderá ser demonstrada 

através de instrução probatória em autos próprios, a fim de se verificar a 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade. INDEFIRO o pedido de 

“suspensão do direito de visitas”, uma vez que as partes não possuem 

filhos em comum. Com relação ao pedido de encaminhamento da ofendida 

e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou 

atendimento (art. 23, I, da Lei nº 11.340/2006), necessário se faz aguardar 

a realização do estudo psicossocial a fim de que seja identificado qual 

programa em especial se adequa à situação fática apresentada nos autos. 

Após a juntada do referido estudo e diante das constatações realizadas, 

se verificará se cabe encaminhamento a programas de assistência social 

(ex. cestas básicas), acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos 

municipais respectivos), etc. Recondução da ofendida e dos seus 

dependentes ao respectivo lar e domicílio, após o afastamento do 

agressor (art. 23, II, da Lei nº 11.340/2006). INDEFIRO o pedido de 

afastamento da ofendida do lar, uma vez que incompatível com a medida 

acima deferida de recondução da ofendida e seus dependentes ao 

respectivo domicílio. INDEFIRO o pedido de separação de corpos, eis que o 

contexto fático apresentado informa que as partes não contraíram 

matrimônio, nem mesmo conviveram em união estável, não havendo que 

se falar em cessação dos deveres recíprocos decorrentes desta relação. 

INDEFIRO o pedido de restituição de bens, uma vez que em momento 

nenhum nestes autos foi alegado pela vítima qualquer subtração de bens 

pelo agressor. INDEFIRO o pedido de proibição temporária ao agressor 

para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação, eis que 

não restou evidenciado nos autos, em um primeiro momento, a existência 

de bens imóveis de propriedade comum do casal, nem sequer convivência 

entre eles. 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. 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. Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). 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 nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo 

Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 28/11/2018 às 

13h30min para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o 

requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a 

advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido 

deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. 

INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

09/11/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por 

oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de 
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outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 347391 Nr: 8100-78.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:

 Autos n. 8100-78.2013.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pela Coordenadoria Estadual da Mulher 

para ministrar curso de capacitação na comarca de Diamantino/MT, 

redesigno o ato para dia 08.8.2019, primeira data livre na pauta, às 15 

horas e 30 minutos.

 II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o regular andamento do presente 

feito, defiro a expedição de mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 dias à audiência.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 23 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.: 447338 Nr: 24297-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL ABREU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ANDRE LASCH - 

OAB:4324/MT

 Autos n. 24297-06.2016.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pela Coordenadoria Estadual da Mulher 

para ministrar curso de capacitação na comarca de Diamantino/MT, 

redesigno o ato para dia 06.8.2019, primeira data livre na pauta, às 14 

horas e 30 minutos.

 II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o regular andamento do presente 

feito, defiro a expedição de mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 dias à audiência.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 23 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.: 310317 Nr: 8233-91.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO ALT DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A

 Autos n. 8233-91.2011.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pela Coordenadoria Estadual da Mulher 

para ministrar curso de capacitação na comarca de Diamantino/MT, 

redesigno o ato para dia 06.8.2019, primeira data livre na pauta, às 14 

horas.

 II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o regular andamento do presente 

feito, defiro a expedição de mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 dias à audiência.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 23 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.: 388330 Nr: 2434-28.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LOPES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Lima de Souza - 

OAB:15924

 Autos n. 2434-28.2015.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pela Coordenadoria Estadual da Mulher 

para ministrar curso de capacitação na comarca de Diamantino/MT, 

redesigno o ato para dia 06.8.2019, primeira data livre na pauta, às 13 

horas e 30 minutos.

 II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o regular andamento do presente 

feito, defiro a expedição de mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 dias à audiência.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 23 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.: 420719 Nr: 26218-34.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLAUS FREITAS DELUQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Donato Deluqui - 

OAB:55.362/RJ

 Autos n. 26218-34.2015.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pela Coordenadoria Estadual da Mulher 

para ministrar curso de capacitação na comarca de Diamantino/MT, 

redesigno o ato para dia 07.8.2019, primeira data livre na pauta, às 15 

horas e 30 minutos.

 II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o regular andamento do presente 

feito, defiro a expedição de mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 dias à audiência.

III. Int.

IV. Dê-se vista ao Ministério Público e a defesa da certidão de fl. 170.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 85424 Nr: 1652-26.2013.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MDFFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13.663
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso Infância e Juventude - OAB:0000

 Vistos em CORREIÇÃO.

 I – Certifique-se, se a sentença de fls. 178/182, transitou em julgado.

II – Em seguida, com a certificação do transito em julgado, cumpra-se o 

item “3.3 da referida sentença.”

III – As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104476 Nr: 1785-29.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ATB, MSdS, AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM, RBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:7442-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878

 Considerando o exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes da 

inicial e Extingo o Processo Com Julgamento do Mérito, na forma do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, para: 4.1 Decretar a Perda do 

Poder Familiar da Requerida Rosangela Batista Pereira, em relação à 

criança Ágatha Alves Martins, nos termos do art. 1.638, II e V do Código 

Civil, combinado com os artigos 24 e 129, X, ambos do ECA;4.2 Homologo 

a renúncia ao Poder Familiar manifestada pelo genitor Alessandro Alves 

Martins, em relação à filha Ágatha Alves Martins, em consequência, Julgo 

Extinto o Poder Familiar, nos termos do artigo 166, §1°, II, do ECA;4.3 

Constituir a relação de filiação adotiva entre as Requerentes e a criança, e 

via de consequência reconhecer Ágatha Alves Martins como filha de 

Abigail Tomaz Berto e Meiryan Santos da Silva ostentando doravante, 

como grafia do nome: AGATHA DA SILVA BERTO; sendo avós: Antonio 

Berto Filho, Celira Maria Tomaz e Meire Santos da Silva nos termos do art. 

47 do ECA.4.4 Considerando o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), 

e na Lei 8.069/90 (artigos 47, §§ 1º e 2º, e 163, § único), expeçam-se os 

seguintes mandados após o trânsito em julgado da presente sentença: a) 

de cancelamento do registro de nascimento ; b) de inscrição de novo 

registro de nascimento, que versará sobre a nova filiação constituída. 4.5 

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.4.6 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 4.7 Após, com o trânsito em julgado 

da sentença, arquivem-se os autos com as anotações de praxe e as 

baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 85424 Nr: 1652-26.2013.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MDFFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso Infância e Juventude - OAB:0000

 Vistos em CORREIÇÃO.

 I – Certifique-se, se a sentença de fls. 178/182, transitou em julgado.

II – Em seguida, com a certificação do transito em julgado, cumpra-se o 

item “3.3 da referida sentença.”

III – As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 102894 Nr: 487-02.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACdS, SMdS, SJdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLdSR, AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - 

OAB:OAB/MT 9486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727

 1) Defiro o pedido de folhas 100/101;

2) Intime-se o laboratório LPC VIDA, para que, realize a coleta de material e 

o exame de DNA do Sr. Alexssandro da Silva e a criança Samuel Junior da 

Silva Souza, devendo indicar o dia e horário para o comparecimento dos 

interessados; Conste no mandado que os custos das despesas para a 

realização do exame correram por conta do Sr. Alexssandro da Silva; 

Deverá o resultado do Laudo Pericial ser encaminhado a este Juízo;

3) Após, diligencie-se o Sr. Gestor, em contato por telefone com o 

lavatório para verificar a data, informando em seguida ao Sr. Alexssandro 

da Silva e a Sra. Sandra Mariana da Silva, que deverá levar o infante para 

a coleta de material genético para o devido exame de DNA;

4) Cadastre-se o rol de testemunhas de folhas 14 , 54 e 82.

5) Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 29/11/2018 as 15:00h;

6) Expeçam-se mandados de intimação as partes e testemunhas, fazendo 

constar a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e § 5º do NCPC de 

que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência supra 

designada poderão ser conduzidas coercitivamente; Conste no mandado 

que no dia da audiência os guardiões deverão estar acompanhados da 

criança;

 7) Publique-se para ciência dos advogados Adolfo Arini OAB/MT 6.727 e 

Iris Dias Gonçalves Bendô OAB/MT 9.486;

8) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104353 Nr: 1697-88.2017.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PLdSR, AdS, SJdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6.727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIA BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.837/0

 Vistos etc...,

 1) Acolho o parecer ministerial de folhas 132;

2) Cadastre-se o rol de testemunhas de folhas 83.

3) Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 29/11/2018 as 15:00h;

4) Expeçam-se mandados de intimação as partes e testemunhas, fazendo 

constar a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e § 5º do NCPC de 

que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência supra 

designada poderão ser conduzidas coercitivamente; Conste no mandado 

que no dia da audiência os guardiões deverão estar acompanhados da 

criança;

 5) Publique-se para ciência dos advogados Adolfo Arini OAB/MT 6.727 e 

Fabrícia Batista da Silva OAB/MT 19.837/0

6) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 102042 Nr: 5429-14.2016.811.0063

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARPdPC, LdPCJ, BPGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETP, JGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erasmo Carlos Furtado 

Catunda - OAB:16629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

Autos nº 5429-14.2016

Certifico que, em cumprimento ao item VIII de fls. 104/104v, encaminho os 

autos para a publicação da intimação via Diário da Justiça do patrono da 

requerente, para que impugne caso queira a contestação apresentada às 

fls.131/132.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 109716 Nr: 1766-86.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA C/C 

PENSÃO ALIMENTICIA E PEDIDOS LIMINARES

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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PARTE RÉ: E. P. de M.

CITANDO(A): ESTER PAIM DE MELO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: K. P. de M., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA C/C 

PENSÃO ALIMENTICIA E PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante K. P. de M., e 

em desfavor da genitora Ester Paim de Melo. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal da Requerida Ester Paim de Melo, sendo adequada a 

citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 257, 3.º do NCPC), 

para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as 

provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas 

e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

 Valcides Ferreira de Assis

 Gestor Judiciário.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112209 Nr: 3795-12.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GAURDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: A. F. S. C., J. S.

 CITANDO(A): ALESSANDRA FERNANDA SILVA CARDOSO E JANDER 

SILVESTRE

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/09/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: F. da S. C., A. C. S. C. S., A. V. S. C. S., vem a presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C GAURDA E PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor dos infantes F. da S. 

C., A. C. S. C. S., A. V. S. C. S, e em desfavor dos genitores Alessandra 

Fernanda Silva Cardoso e Jander Silvestre. DESPACHO: "... considerando 

a impossibilidade de citação pessoal dos requeridos, determino a citação 

por via edital do requerido, durante o prazo de 20(vinte) dias (artigo 232, 

§2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo 

o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 17 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 111979 Nr: 3625-40.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VIAGEM AO EXTERIOR 

C/C SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA VIAGEM E 

RENOVAÇÃO DE PASSAPORTE DE FILHA MENOR

PARTE AUTORA: V. L. S.

PARTE RÉ: G dos R. C.

CITANDO(A): GILSON DOS REIS COELHO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/08/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: S. S. C., vem a presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VIAGEM AO EXTERIOR C/C 

SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA VIAGEM E 

RENOVAÇÃO DE PASSAPORTE DE FILHA MENOR, a favor da infante S. S. 

C., e em desfavor do genitor Gilson dos Reis Coelho DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC , entendo esgotados os meios 

para citação pessoal do requerido, sendo adequada a citação por edital, 

conforme determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, 

para que no prazo ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA;". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 110677 Nr: 2540-19.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C BUSCA E 

APREENSÃO C/C GUARDA E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: L. S. R.

CITANDO(A): LEONARDO SILVA RODRIGUES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/06/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: L. M. S. R. dos S., L. V. S. R. dos S. vem á presença de Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C BUSCA E APREENSÃO C/C GUARDA E PEDIDOS 

LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor dos infantes : L. M. S. R. dos S., L. V. S. R. dos S., e em 

desfavor do genitor Leonardo Silva Rodrigues. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal do requerido Leonardo Silva Rodrigues, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 257, 3.º 

do NCPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 

testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de 

nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de 

outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 110212 Nr: 2160-93.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. A. M. D.

CITANDO(A): JESSYKA ALYNE MACIEL DOURADO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: M. R. D., A. C. D. vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante M. R. D., A. C. D., e em desfavor da 

genitora Jessika Alyne Maciel Dourado. DESPACHO: "... em cumprimento 

ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação 

pessoal da requerida, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 

20(vinte) dias (artigo 232, §2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) 

dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 
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termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 110570 Nr: 2448-41.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. B. de S. E L. C. G. de S.

CITANDO(A): JOÃO BOSCO DE SOUZA E LAURA CRISTINA GODOY DE 

SOUZA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/06/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: L. C. G. de S., C. G. de S., vem á presença de Vossa Excelência 

propor á presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C 

PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR, através do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor dos 

infantes L. C. G. de S., C. G. de S, e em desfavor dos genitores Kleiton 

Ribeiro de Abreu. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do 

NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal do requerido 

Kleiton Ribeiro de Abreu, sendo adequada a citação por edital, com prazo 

de 20(vinte) dias (artigo 232, §2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) 

dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do "ECA.". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, 

Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 14268 Nr: 312-64.2006.811.0072

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Roberto Ricas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roseli Raquel Ricas - 

OAB:16264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Rodrigues Rocha Jr - 

OAB:3601 b, Maria Dagmar N. B. Rodrigues - OAB:3602-B

 Vistos,

 I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em 

nome da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via 

sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia de 40 (quarenta) salários 

mínimos.

II - Registro que não são devidos os honorários de advogado previstos na 

segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do Enunciado 97 do 

Fonaje.

III - Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos valores para a 

conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT.

 IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de 

bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da 

CNGC/MT.

 V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão ser, 

desde logo, liberados.

VI - Sendo positiva a diligência, intime-se a parte executada da referida 

constrição para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, nos termos 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95.

VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, indicar bens passíveis de penhora, sob 

pena de arquivamento.

 VIII – Nada sendo requerido, arquive-se, podendo a parte, em face da 

informação de existência de bens, requerer o desarquivamento.

IX - Cumpra-se.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 120687 Nr: 1777-55.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uracay Alonso Teixeira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sayara de Oliveira Borges - 

OAB:22453

 [..].REJEITO PRELIMINARMENTE A PEÇA ACUSATÓRIA por inépcia e 

ausência de justa causa, na forma do artigo 395, incisos I e III, do CPP e, 

no MÉRITO, ABSOLVO SUMARIAMENTE o autor do fato URACAY 

ALONSO TEIXEIRA BORGES do crime de desobediência, nos termos do 

artigo 397, incisos III, do CPP.Intimem-se as partes.Decorrido o prazo sem 

recurso, certifique-se o trânsito em julgado, deem-se as baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002417-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

NARA CRISTINA DA FONSECA OAB - MT25096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. Foi deferida ordem liminar para determinar ao 

Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá que forneçam o 

medicamento PACLITAXEL, à parte autora ANTONIO DE LIMA BRAGA, CPF 

nº. 210.201.169-00, conforme prescrição médica e receita acostada aos 

autos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. (ID 15848226). A parte autora 

informou o descumprimento da ordem e requer o bloqueio de valores para 

a aquisição do fármaco na rede pública. Antecedendo a apreciação do 

pedido de constrição, determino a intimação: 01) do servidor que estiver 

no exercício do seu cargo na Gerência de Farmácia de Demanda 

Extraordinária para efetivar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o 

cumprimento da ordem (cópia anexa), podendo enviar as informações por 

e-mail (cba.jefazenda@tjmt.jus.br). 02) dos requeridos para, no prazo de 

03 (três) dias, informarem todas as providências administrativas adotadas 

para cumprimento da ordem, sob pena de bloqueio do valor necessário 

para a aquisição do medicamento. 03) da parte autora para dar efetivo 

cumprimento ao Enunciado nº 56 da II Jornada de Direito da Saúde, 

juntando no mínimo 03 (três) orçamentos do medicamento pleiteado, bem 

como orçamento referente aos custos de aplicação, com informações dos 

dados bancários dos fornecedores e o número de CNPJ, no prazo de 10 

(dez) dias. Embora já tenham sido enviados os documentos dos autos, 

determino que faça acompanhar o mandado cópia dos documentos 

médicos, da decisão judicial e dos documentos pessoais da parte autora. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 307 de 549



Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000049-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES OAB - MT0014498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000049-14.2018.8.11.0001 REQUERENTE: OSCARLINA DE JESUS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração acusando OMISSÃO na sentença que extinguiu o 

processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do ESTADO 

DE MATO GROSSO. A embargante alega que a sentença deixou de se 

manifestar sobre questão relevante contida no pedido de emenda à inicial 

no qual pugnou pela inclusão do INDEA/MT no polo passivo. Verifica-se 

que os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de 

modificar a sentença, o que, em regra, não é possível na via recursal 

utilizada. No entanto, a hipótese dos autos evidencia flagrante erro 

material parcial posto que se constata lançamento de decisão sem menção 

ao litisconsorte arrolado pela parte autora na petição de emenda. A 

correção não demanda efeitos infringentes para o requerido ESTADO DE 

MATO GROSSO de modo que dispensada sua intimação prévia. Contudo, 

não se verifica desacerto na decisão acostada na parte que determina a 

extinção em relação ao Estado de Mato Grosso, ressalvando que a 

extinção deveria ter sido apenas em relação ao primeiro requerido. Ante o 

exposto, chama-se o feito a ordem para integrar a sentença de id declarar 

sem efeito a decisão e ID 11452293 e determinar a regular tramitação, nos 

seguintes termos: “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 tão somente para extinguir o 

processo em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Recebe-se a emenda 

à inicial para incluir o INDEA/MT no polo passivo e determina-se sua 

citação, com as advertências legais e designação de audiência de 

conciliação.” Promova a secretaria a exclusão do Estado de MT do polo 

passivo e inclusão do INDEA-MT. Expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se." Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000049-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES OAB - MT0014498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO 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: 31/01/2019 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; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...)Vistos, 

etc. Trata-se de embargos de declaração acusando OMISSÃO na 

sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por 

ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO. A embargante alega 

que a sentença deixou de se manifestar sobre questão relevante contida 

no pedido de emenda à inicial no qual pugnou pela inclusão do INDEA/MT 

no polo passivo. Verifica-se que os embargos de declaração foram 

opostos com a finalidade de modificar a sentença, o que, em regra, não é 

possível na via recursal utilizada. No entanto, a hipótese dos autos 

evidencia flagrante erro material parcial posto que se constata lançamento 

de decisão sem menção ao litisconsorte arrolado pela parte autora na 

petição de emenda. A correção não demanda efeitos infringentes para o 

requerido ESTADO DE MATO GROSSO de modo que dispensada sua 

intimação prévia. Contudo, não se verifica desacerto na decisão acostada 

na parte que determina a extinção em relação ao Estado de Mato Grosso, 

ressalvando que a extinção deveria ter sido apenas em relação ao 

primeiro requerido. Ante o exposto, chama-se o feito a ordem para integrar 

a sentença de id declarar sem efeito a decisão e ID 11452293 e determinar 

a regular tramitação, nos seguintes termos: “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 tão 

somente para extinguir o processo em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Recebe-se a emenda à inicial para incluir o INDEA/MT no polo 

passivo e determina-se sua citação, com as advertências legais e 

designação de audiência de conciliação.” Promova a secretaria a exclusão 

do Estado de MT do polo passivo e inclusão do INDEA-MT. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004146-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 31/01/2019 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002239-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA RAINHA SANT ANA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002239-47.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ESTELITA RAINHA SANT ANA 

DE LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ 

Vistos, etc. Foi deferida ordem liminar para determinar ao Estado de Mato 

Grosso e Município de Cuiabá que, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, 

submetam a parte autora ESTELITA RAINHA SANT ANA DE LIMA, cartão 

SUS nº 709.6056.1723.8879, ao procedimento de vitrectomia posterior, 

com prévia aplicação de droga antiangiogênica (uma semana antes da 

vitrectomia) no olho direito (ID 15490513). A parte autora informou o 

descumprimento da ordem e requer o bloqueio de valores para a 

realização do procedimento. Antecedendo a apreciação do pedido de 

constrição, determino a intimação: 1) do servidor que estiver no exercício 

do seu cargo na Central de Regulação Estadual e o Gestor Municipal de 

Saúde para efetivarem, no prazo máximo de 3 (três) dias, o cumprimento 

da ordem (cópia anexa), podendo enviar as informações por e-mail 

(cba.jefazenda@tjmt.jus.br). 2) A intimação dos requeridos para, no prazo 

de 3 (três) dias, informarem todas as providências administrativas 

adotadas para cumprimento da ordem, sob pena de bloqueio do valor 

necessário para a realização do procedimento, ou ainda, informem o último 

fornecedor contratado, por licitação ou compra direta, e o valor firmado 

para a contratualização do procedimento pleiteado, conforme o Enunciado 

53 - aprovado na Segunda Jornada de Direito da Saúde - CNJ: “53 – 

Saúde Pública - Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por 
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ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a 

aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada 

ao SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, 

estabelecido pela CMED” – sem destaque no original. Embora já tenham 

sido enviados os documentos dos autos, determino que faça acompanhar 

o mandado cópia dos documentos médicos, da decisão judicial e dos 

documentos pessoais da parte autora. Considerando o estado de saúde 

da parte autora, dispenso a audiência de conciliação, nos termos do 

Enunciado n.º 1 aprovado no XIII Encontro de Cuiabá. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000778-74.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 24 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002385-25.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELDA LUIZA DOS REIS MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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:" (...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito" . OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002094-25.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CAROLINE CARDOSO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (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: "(...) Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação de 

fazer, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001869-05.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILEUSA DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (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:: "(...) Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação de 

fazer, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000127-42.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TEIXEIRA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (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: "(...) Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação de 

fazer, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito. Intimem-se." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002497-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002497-57.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VALDEMIR RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de ação de cobrança com pedido de tutela de urgência. Indefiro o pedido 

de tutela cautelar de exibição de documento em razão da sua 

dispensabilidade face ao disposto no artigo 9º da Lei 12.153/09. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se, com as advertências legais. 

Intime-se o réu para apresentar a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/09). Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28996 Nr: 6947-60.1995.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVANIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 
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OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 6947-60.1995.811.0003

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: JUVANIR DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Juvanir de Souza, brasileiro(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 579,92

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 1.239,84

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 543,08

Rondonópolis - MT, 23 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724317 Nr: 5309-59.2013.811.0003

 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: NGAS, NILVA RIBEIRO SANTOS, NEYLLON RIBEIRO 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCELINO DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 5309-59.2013.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: NEWLLA GABRIELLY APARECIDA SANTOS e 

NILVA RIBEIRO SANTOS e NEYLLON RIBEIRO SANTOS

PARTE REQUERIDA: VALCELINO DA SILVA NASCIMENTO

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Valcelino da Silva Nascimento, Cpf: 

82027544100, Rg: 006635617 SSP MT Filiação: Antonio Otavio do 

Nascimento e Maria Rita da Silva Nascimento, data de nascimento: 

22/08/1972, brasileiro(a), natural de Barão do melgaço-MT, , vaqueiro, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 1.032,48

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 1.077,88

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 23 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390854 Nr: 4471-29.2007.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RIBEIRO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 4471-29.2007.811.0003

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: FABIO RIBEIRO DA FONSECA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Fabio Ribeiro da Fonseca, Cpf: 

45409870972, Rg: 25799 SSP PR, rasileiro(a), atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 
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certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 348,78

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 137,76

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 23 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326856 Nr: 10209-37.2003.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR VIEIRA CASTELHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 10209-37.2003.811.0003

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ADEMAR VIEIRA CASTELHANO

INTIMANDO(A, S): Executados: Ademar Vieira Castelhano, brasileiro(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 510,37

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 137,76

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 23 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001385-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MARI OAB - MT15803/O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus advogados, para manifestação em 

(5) cinco dias, requerendo o que de direito nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710385 Nr: 5350-60.2012.811.0003

 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: ELIAS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADI FARAH, NADIR AMARAL FARAH, 

MIKHAEL AMARAL FARAH, TARICK AMARAL FARAH, ELISANGELA 

NUNES DA MOTA FARAH, FERNANDA GARCIA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:12057/MT, VICENTE DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:14.229/MT

 .Defiro a prova pericial requerida pela parte autora (fl.463), assim, o 

Senhor João Fernandes Zuffo às partes a apresentação de quesitos e 

assistente técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, CPC).Os honorários 

periciais deverão restar a cargo do autor, e uma vez concordes com a 

proposta e depositados os honorários em (5) cinco dias (artigo 95, §1º, 

CPC), desde já, autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para 

início dos trabalhos, intimando-se as partes.Prazo para entrega do laudo é 

de (40) quarenta dias (artigo 465, CPC) e, aportando aos autos, desde já, 

defiro o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o 

competente alvará judicial.Cumprida a determinação supra, dê-se vista às 

partes, para manifestação em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), 

após conclusos.Quanto ao pedido de quebra do sigilo fiscal do réu, além 

de tal situação ser totalmente desnecessária no presente caso, entendo 

que, tal medida só pode ser determinada em caráter excepcional, quando 

justificado pelas circunstâncias e desde que reste inequívoco que não 

seja possível apurar os fatos por outros meios de provas 

admitidos.Ademais, o registro de dados relativos ao indivíduo acha-se 

protegido pelo princípio constitucional da inviolabilidade da intimidade e da 

vida privada, conforme o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, 

devendo a sua delimitação judicial ou extrajudicial estar marcada pela 

absoluta excepcionalidade, razão pela qual, indefiro a pretensão.Defiro a 

prova oral requerida pelas partes.O processo n° 5347-08.2012, será 

instruído em conjunto com os autos n° 5350-60.2012.Para audiência de 

instrução e julgamento, designo o dia 26 de novembro de 2018, às 14:00 

horas.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se de imediato.Roo-Mt, 

25/setembro/2018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799810 Nr: 14333-43.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA DE BRITO NOVAIS, JOSE CARLOS 
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ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIUS BRUNO GARCIA 

BONAN - OAB:23139/O, KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - OAB:21022/O, 

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - OAB:OAB/MT 19878/O

 .Assim, indefiro o pedido.Defiro a prova oral requerida pela empresa 

autora.Designo o dia 12 de março 2018, às 16:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357 do Código de 

Processo Civil.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Esta tu to  Processua l . In t imem-se .Cumpra -se .Roo-Mt , 

23/outubro/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 749800 Nr: 7645-02.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANACELIA COUTINHO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO VAZ PEDROSO, MARIA INEZ 

KONIG, GILMAR RASADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR PEREIRA DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 19.196, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - OAB:5257/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

Anacelia Coutinho Bezerra, assim, via de consequência, mantenho a 

decisão (fls.168/171), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,23/outubro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704897 Nr: 12875-30.2011.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL CAMINHÕES E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA ME, CLEVER AMORIM PEREIRA, MARIO JORGE 

FERNANDES PEREIRA, LUCIENE FAVERO COSTA, DALVA AMORIM 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da advogada da parte autora, para no prazo de (5) cinco manifestar-se 

sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 113

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 5645 Nr: 3020-23.1994.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABHORO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CACHOEIRINHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025, PAULO ROBERTO MUNHOZ COSTA FILHO - 

OAB:OAB-PR 20.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAC CHEDID SAUD - 

OAB:6919 RS

 Do advogado da parte executada para, no prazo de 5 (cinco)dias, 

manifestar quanto aos Embargos de Declaração de fls. 670/672.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 791981 Nr: 11086-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A, assim, via de consequência, mantenho a 

decisão (fls.59/59v), em sua íntegra.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,23/outubro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 882849 Nr: 11225-35.2017.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELEN ZANIN OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 11225-35.2017

Ação: Embargos à Execução

Autor: Kelen Zanin Oliveira

Réu: Banco do Brasil S/A

 Vistos, etc...

 Kelen Zanin Oliveira, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de Banco do Brasil S/A, com qualificação nos 

autos.

 Devidamente intimado, ofereceu impugnação. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo a embargante requerido a produção de 

prova oral; e, o embargado, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, 

vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 Não há preliminares.

 Defiro a prova oral requerida pela parte embargante.

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 27 de fevereiro 

de 2019, às 14:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se

 Roo-Mt, 23/outubro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428516 Nr: 10645-83.2009.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOETH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BORSOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 Considerando a certidão de fl. 166, torno sem efeito a intimação do dia 

16/10/2018. Procedo a intimação dos advogados das partes para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestem sobre a penhora e laudo de avaliação 

de fls. 172/173.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 772936 Nr: 3539-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. RAMOS E CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por Banco 

Bradesco S/A, assim, via de consequência, mantenho a decisão de 

( f l s . 9 0 / 9 2 ) ,  e m  s u a  í n t e g r a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,08/outubro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 745204 Nr: 5090-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - BANCO 

FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5090-12.2014.811.0003 - Código 745204

 ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - BANCO 

FINASA BMC S/A

PARTE RÉ: AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Amancio de Carvalho Construções Ltda, 

CNPJ: 11015169000131, brasileiro(a), Endereço: Rua 15 de Novembro, Nº 

1606, Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 26.783,59

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O requerente celebrou com a requerida contrato de 

financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, em 28/02/20111 sob 

nº 4273955620. Encontra-se vigente o contrato original e/ou refinanciado, 

onde a parte requerida comprometeu-se ao pagamento de 60 prestações 

mensais e sucessivas de R$ 995,87 ( novecentos e noventa e cinco reais 

e oitenta e sete centavos) cada, vencendo a primeira parcela no dia 

28/03/2011 e a última no 28/02/2016, conforme contrato/aditamento, 

destinado à aquisição do seguinte veículo: Marca: FORD PASSEIO, Modelo: 

FIESTA SEDN 1.6 FL, Ano Fabricação: 2011, Cor: Preto, Chassi: 

9BFZF54P7B8178024, Placa: NPH3931.

DESPACHO: Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de (fl.73) e 

considerando as diversas tentativas de citação do réu, sem êxito, bem 

como, a apreensão do veículo em 07.04.2015, possivelmente já alienado, 

hei por bem em determinar a citação do requerido Amâncio de Carvalho 

Construções Ltda por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, 

ambos do Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 29 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Rondonópolis - MT, 14 de setembro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723680 Nr: 4671-26.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA RODRIGUES, ALICE 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553

 Do advogado das partes requeridas para ciência da sentença de 

fls.185/186, transcrita a parte dispositiva... (...) 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 ELZA 

PEREIRA DE SOUZA, com qualificação nos autos, em desfavor de MARIA 

HELENA RODRIGUES e ALICE RODRIGUES, com qualificação nos autos, e 

o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 06/setembro/2.018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.- (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 393489 Nr: 6946-55.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANTONIO CARAMORI, DULCINEIA SALETI 

LUSA CARAMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279, Marines Carolina Zimmer Martins - OAB:23.517, 

Vanuza Marcon Matheus - OAB:12.762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14913

 Dos advogados das partes para ciência da sentença de fl. 177/178, 

transcrita a parte dispositiva ... (...) D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por FABIO DELFINO DE 

OLIVEIRA MARQUES, em desfavor de JAIR ANTONIO CARAMORI e 

DULCINEIA SALETI LUSA CARAMORI, 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, 26 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.- (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 313 de 549



 Cod. Proc.: 755523 Nr: 10601-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RIVELINO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A S DE BAIRROS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GAVIOLI - 

OAB:10194/MT, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal trazer aos 

autos o original do comprovante de depósito para diligência do Oficial de 

Justiça, uma vez que a Central de Mandados, em razão da CNGC, não 

aceita cópia dos mesmos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809740 Nr: 17851-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIGO AUTO PEÇAS LTDA ME,, MARCOS 

APARECIDO DE GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), acerca do 

envio nesta data, via Malote Digital, da Carta Precatória expedida nos 

autos à Comarca de Presidente Prudente/SP, para o acompanhamento da 

deprecata naquele Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 377527 Nr: 5838-25.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PELMEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA, ASCOLO A. 

MARTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. DA SILVA LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/1418, MARCOS DE SOUZA - OAB:139722/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Dos advogados das partes para ciência da sentença de fls. 172/173, 

transcrita a parte dispositiva... (...) Face ao exposto e princípios de direito 

atinentes à espécie, JULGO EXTINTO o presente processo promovido por 

PELMEX INDÚSTRIAS REUNIDAS LTDA, em desfavor de H. DA SILVA 

LIMA-ME, todos com qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 

354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e § 2º, ambos do Código de Processo 

Civil, condenando-o no pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 26 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748428 Nr: 6915-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDINA JONAS MARTINS DA CRUZ, VALDETE 

LUCIA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIVANIA OLIVEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES - OAB:MT/11.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a executada, Alcivania Oliveira Matos, foi devidamente 

citada conforme fls. 39v. (ação Monitória) e fls. 44v (Execução), motivo 

pelo qual procedo a intimação da advogada das exequentes para no prazo 

legal manifesta-se nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 381289 Nr: 9505-19.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LURDES PINHEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT, WAGNER MOREIRA GARCIA - OAB:MT/9268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dos advogados das partes para ciência da sentença de fls. 146/147, 

transcrita a parte dispositiva... (...) Face ao exposto e princípios de direito 

atinentes à espécie, JULGO EXTINTO o presente processo promovido por 

MIRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, em desfavor de 

MARIA DE ÇURDES PINHEIRO-ME, todos com qualificação nos autos e, o 

faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e § 2º, ambos 

do Código de Processo Civil, condenando-o no pagamento das custas 

processuais.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Roo-MT, 26 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823691 Nr: 4192-28.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NATALINO SCHIMIT DE LARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Dos advogados das partes para ciência da sentença de fls. 188, 

transcrita a parte dispositiva... (...) D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por ANTONIO NATALINO 

SCHIMIT DE LARA, em desfavor de BANCO PAN S/A, 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, 26 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775410 Nr: 4391-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTONIO CIONEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dos advogados das partes para ciência da sentença de fls. 43/44, 

transcrita a parte dispositiva (...) Face ao exposto e princípios de direito 

atinentes à espécie, JULGO EXTINTO o presente processo promovido por 

BANCO ITAUCARD S/A, em desfavor de PAULO ANTONIO CIONEK, todos 

com qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 

485, inciso III, § 1º e § 2º, ambos do Código de Processo Civil, 

condenando-o no pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.
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Intime-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 26 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 772936 Nr: 3539-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. RAMOS E CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 Dos advogados das partes da decisão dos Embargos de Declaração de 

fls. 112/113 a seguir transcrito a parte dispositiva: "... Face ao exposto e 

princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes 

embargos de declaração intentados por Banco Bradesco S/A, assim, via 

de consequência, mantenho a decisão de (fls.90/92), em sua íntegra. 

Publique-s Intimem-se Cumpra-se.

 Rondonópolis-Mt.,08/outubro/2018Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ªara Cível".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271195 Nr: 3830-85.2000.811.0003

 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: PARA AUTOMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 

3830-85.2000.811.0003, Protocolo 271195, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723680 Nr: 4671-26.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA RODRIGUES, ALICE 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n ° 4671-26.2013

Ação: Manutenção de Posse

Autora: Elza Pereira de Souza

Rés: Alice Rodrigues e Outra

 Vistos, etc...

 O presente processo será instruído em conjunto com o processo n° 

8784-57.2012.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo/Mt., 21 de junho de 2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 405594 Nr: 1335-87.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA SOLANGE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDREIA CARVALHO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA ROCHA 

FILHO - OAB:MT/10.501-B, SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 1335-87.2008

Ação: Execução de Sentença

Autor: Cleuza Solange Gomes

Réu: Vandreia Carvalho de Abreu

 Vistos, etc...

 CLEUZA SOLANGE GOMES, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente ação em desfavor de VANDREIA CARVALHO 

DE ABREU, com qualificação nos autos, e após devidamente processado, 

sobreveio o pedido de extinção (fl.141/143), 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 CLEUZA SOLANGE 

GOMES, em desfavor de VANDREIA CARVALHO DE ABREU, 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.

 Sem custas, uma vez que beneficiários da assistência judiciária.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 26 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006475-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006475-36/2017 Ação: Rescisão Contratual Autor: Israel da Silva 

Gomes. Rés: Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outros. Vistos, 

etc. ISRAEL DA SILVA GOMES, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de Rescisão 

Contratual”, em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado e, JOSÉ VÍRGILIO FERREIRA 

FILHO CRISTIANO DE CASTRO DAYRELL, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que firmara com a ré contrato de compra 

e venda nº1221/2014, correspondente a compra do imóvel descrito e 

caracterizado nos autos, no valor de R$49.660,94 (quarenta e nove mil, 

seiscentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos). Ademais, que 

até a presente data adimplira a importância de R$11.814,19 (onze mil, 

oitocentos e quatorze reais e dezenove centavos); que, a primeira ré não 

entregara a infraestrutura em 06.09.2016, conforme contratado. Por fim, 
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requer em sede de tutela provisória de urgência que seja determinado à ré 

suspenda a cobrança das parcelas contratuais, bem como, obste-se de 

inscrever o nome e CPF da autora nos órgãos de restrição ao crédito e, 

ainda, restitua a importância adimplida devidamente atualizada, nos moldes 

apresentados pelo autor, conforme requerido no item ‘b’ de (fl.33 – 

correspondência ID 14689100, fl.31). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fls.39/40 – correspondência ID 14689104 e ID 14689105), 

hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). 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 do autor, 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: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - TUTELA 

DE URGENCIA DEFERIDA - PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS 

PELO VENDEDOR - SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS DO 

CONTRATO - ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSENCIA DOS 

REQUISISTOS AUTORIZADORES - REVOGAÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. 

Nos termos do art. 300, do CPC/, concede-se a tutela de urgência desde 

que exista probabilidade do direito e desde que haja perigo de dano. 

Inexistindo prévia rescisão do contrato, inadmissível a concessão dos 

pedidos liminares autorais, visto que negócio jurídico ainda é válido, sendo 

que os promissários-compradores encontram-se inadimplentes com as 

obrigações assumidas.” (TJ-MG - AI: 10000160617130001 MG, Relator: 

Luciano Pinto, Data de Julgamento: 15/11/0016, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2016) “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

COMPRA E VENDA DE PROJEÇÃO NO SETOR NOROESTE. ALEGAÇAO DE 

DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO PELA TERRACAP. 

INEXECUÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DO 

PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO. 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. Não havendo prova cabal de que 

as obras e serviços constantes do Termo de Compromisso estejam 

realmente atrasados na superquadra em que adquirida a projeção, bem 

como que o referido ajuste foi fator fundamental para a compra do imóvel, 

não se vislumbra a existência de prova inequívoca que conduza a um juízo 

de verossimilhança sobre as alegações contidas na inicial, não havendo, 

pois, justificativa hábil para o acolhimento da tutela de urgência, no sentido 

de suspender o pagamento das parcelas do financiamento em razão da 

inexecução do contrato por parte da TERRACAP. 2. Agravo não provido.” 

(TJ-DF - AGI: 20150020197230, Relator: CRUZ MACEDO, Data de 

Julgamento: 09/09/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 25/09/2015 . Pág.: 151) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA 

ANTECIPADA INDEFERIDA. PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA 

DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. No caso concreto, o pedido 

liminar foi corretamente indeferido pelo D. Magistrado a quo, uma vez que 

se fosse integralmente atendido, haveria julgamento de mérito. Não é 

possível, sem prejuízo do Contraditório e do Devido Processo Legal, 

determinar a entrega do imóvel, ao menos em juízo de cognição sumária: 

para isso, necessária a angularização processual e a dilação probatória, 

sob o crivo do contraditório. Manutenção da decisão. Precedentes 

jurisprudenciais. Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de 

instrumento.” (Agravo de Instrumento Nº 70059173922, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 02/04/2014) (TJ-RS - AI: 70059173922 RS , Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 02/04/2014, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2014) 

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte 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, não 

vislumbro a existência dos requisitos para a tutela jurisdicional nos termos 

dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Portanto, hei por 

bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores 

deliberações deste juízo. Em consonância com o disposto no Novo Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 

26 de novembro de 2018, às 10h30min, 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 03 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003135-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS KANAGUSUKO PASQUINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR CLEMENTE OAB - MT0014340A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CHRISTOPHER PALOCO BARBOSA (TESTEMUNHA)

PAULO CESAR SOUZA CASTRO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003135-55.2016 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autor: 

Marcos Kanagusuko Pasquini. Ré: Cooperativa de Crédito dos Médicos, 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (id.12169383), hei por bem em 

redesignar o dia 27 de novembro de 2018 às 14:00 horas para Audiência 

de Instrução e Julgamento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 09 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HERCULANO PEREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT5882/O-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes requeridas 

para que, no prazo legal, MANIFESTEM acerca da Desistência da Ação 

pela parte autora v(ID 15497651).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HERCULANO PEREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT5882/O-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes requeridas 

para que, no prazo legal, MANIFESTEM acerca da Desistência da Ação 

pela parte autora v(ID 15497651).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002085-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação do advogado da parte autora para 

MANIFESTAR interesse no prosseguimento do feito, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, III do 

CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005311-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA RECICLAGEM LTDA - EPP (EMBARGANTE)

LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005311-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA RECICLAGEM LTDA - EPP (EMBARGANTE)

LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005311-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA RECICLAGEM LTDA - EPP (EMBARGANTE)

LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003813-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONZAGA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003813-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONZAGA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006917-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU RODRIGUES RUAS 01066677182 (RÉU)
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AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1006917-02/2018 Vistos. Trata-se de uma ação Reparatória 

por Danos Morais, sobrevindo pedido de liminar, que Maria Alves de 

Aguiar move em desfavor de Aymore Crédito, Financiamento e Inv. e 

Elizeu Rodrigues Ruas, devidamente qualificados nos autos. Decido. 

Intime-se a parte autora, para que, no prazo de (15) quinze dias, emende a 

inicial, carreando aos autos os documentos indispensáveis para 

propositura demanda (cópia integral do boleto, contrato firmado entre as 

partes, comprovante de pagamento legível das parcelas já adimplidas, e 

documento comprobatório atualizado da inclusão junto aos órgãos de 

proteção ao crédito), eis que o constante à (fl.19 – ID 14677703), 

encontra-se defasado, conforme a data de expedição do mesmo 

(27.04.2018), trazendo também, comprovante de endereço no qual a 

autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo 

venha acompanhado de declaração de residência, sob pena de extinção 

nos moldes do artigo 321 e 485, I, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, certifique-se o necessário, após conclusos. 

Intime-se e cumpra-se. Rondonópolis – MT, 10 de outubro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000255-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CHAGAS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000255-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CHAGAS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007381-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LUZ BORGES LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LUZ BORGES LEAL OAB - MT5710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DOS ANJOS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

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

manifestar acerca da certidão retro. Publique-se Intime-se Cumpra-se 

Rondonópolis - MT, 15 de Outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008913-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLAM CEZAR LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008913-35/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Ré: Erlan Cezar Lopes. Vistos, etc. 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca 

e Apreensão” em desfavor de ERLAN CEZAR LOPES, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos moldes 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) apresentando o cálculo do débito e o contrato firmado 

entre as partes, eis que ausentes nos autos, nos termos do artigo 320, do 

Código de Processo Civil; Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008481-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVA DA CRUZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008481-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVA DA CRUZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008166-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1008166-85/2018 Vistos. Trata-se de uma ação declaratória 

de inexistência de Débito c/c Danos Morais, sobrevindo pedido de tutela de 

urgência, que Anderson Lopes da Silva move em desfavor de Energisa 

Mato Grosso, Centrais Elétricas Matogrossenses S/A (Rede Cemat), 

devidamente qualificados nos autos. Decido. Intime-se a parte autora, para 

que, no prazo de (15) quinze dias, emende a inicial, sob pena de extinção 

nos moldes do artigo 321 do Código de Processo Civil, juntando aos autos: 

a) cópia legível do documento de (fl.17 e fl.35 – ID 15441700 e ID 

15441728), eis que ilegíveis; b) documento comprobatório da quitação das 

faturas regulares (extrato), que compreendam o mês de outubro de 2017 

a outubro de 2018; Transcorrido o prazo, certifique-se o necessário, após 

conclusos. Intime-se e Cumpra-se. Rondonópolis – MT, 10 de outubro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002484-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FRANCO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002484-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FRANCO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005856-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DEOTTI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1005856-09/2018 Vistos. Trata-se de uma ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização, sobrevindo pedido de tutela de 

urgência, que Ederson Deotti e Cia Ltda-Me, move em desfavor de Everest 

Transportes Rodoviários Ltda, devidamente qualificados nos autos. 

Decido. Intime-se a parte autora, para que, no prazo de (15) quinze dias, 

emende a inicial, sob pena de extinção nos moldes do artigo 321 do Código 

de Processo Civil, juntando aos autos cópia legível do documento de 

(fls.32/44 – ID 14403774), eis que ilegíveis, tendo em vista a digitalização 

fraca. Transcorrido o prazo, certifique-se o necessário, após conclusos. 

Intime-se e Cumpra-se. Rondonópolis – MT, 10 de outubro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008890-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA PEREIRA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1008890-89/2018 Vistos. Trata-se de uma ação declaratória 

de inexistência de Débito c/c Danos Morais, sobrevindo pedido de tutela de 

urgência, que Giselia Pereira Andrade move em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, devidamente qualificados nos 

autos. Decido. Intime-se a parte autora, para que, no prazo de (15) quinze 

dias, emende a inicial, sob pena de extinção nos moldes do artigo 321 do 

Código de Processo Civil, juntando aos autos: a) declaração de residência, 

tendo em vista a parte autora não figurar a titularidade da Unidade 

Consumidora n°6/138974-1, bem como certidão de óbito do titular da 

referida Unidade Consumidora; b) documento comprobatório da quitação 

das faturas regulares (extrato), que compreendem o mês de janeiro de 

2018 a outubro de 2018; Transcorrido o prazo, certifique-se o necessário, 

após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Rondonópolis – MT, 11 de outubro 

de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007431-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PINTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON RODRIGUES NUNES OAB - MT23685/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRU S FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1007431-52/2018 Vistos. Trata-se de uma ação Reparatória 

por Danos Morais, sobrevindo pedido de liminar, que Marcio Pinto Santos, 

move em desfavor de Giru S. Fomento Mercantil Ltda., devidamente 

qualificados nos autos. Decido. Intime-se a parte autora, para que, no 

prazo de (15) quinze dias, emende a inicial, carreando aos autos os 

documentos indispensáveis para propositura demanda (cópia integral do 

boleto, contrato firmado entre as partes sob o nº000000195301-231, 

comprovante de pagamento legível das parcelas já adimplidas, e 

documento comprobatório atualizado da inclusão junto aos órgãos de 

proteção ao crédito), eis que o constante à (fl.23 – ID 15152076), 

encontra-se defasado, conforme a data de expedição do mesmo 

(19.07.2018), sob pena de extinção nos moldes do artigo 321 e 485, I, do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, certifique-se o 

necessário, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Rondonópolis – MT, 

11 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009186-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1009186-14/2018 Vistos. Trata-se de uma Ação Regressiva 

de Ressarcimento, sobrevindo pedido de citação, que Tókio Marine 

Seguradora S/A, move em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, devidamente qualificados nos autos. 

Distribuída à ação, vieram-me os autos conclusos. É o relato. Decido. Em 

consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 24 de janeiro 

de 2019, às 10:00 horas, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos 

dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo 

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Rodonópolis-MT, 24 de outubro 

de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 816798 Nr: 1842-67.2016.811.0003

 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: MARLY PAULO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO CONSIGNADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CEZAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431 A

 Vistos em Correição.

MARLY PAULO DE SOUZA propôs a presente ação declaratória de 

inexistência do débito c/c indenização por danos morais e repetição de 

indébito, com pedido de tutela antecipada em face do BANCO ITAU 

UNIBANCO CONSIGNADOS, todos qualificados nos autos, argumentando 

que foram descontados valores em sua folha de pagamento oriundos de 

empréstimo que jamais com o banco requerido.

Narra o requerente, em síntese, que de longa data vem tentando resolver 

o problema de descontos indevidos em sua folha de pagamento junto à 

requerida, sempre obtendo a informação por parte desta que o seu 

problema seria encaminhado para o setor competente, com o posterior 

retorno, porém, jamais ocorreu tal contato, motivo que ensejou a mesma a 

ingressar junto ao PROCON municipal, dando ensejo ao processo número 

0115-003.648-8, onde, em resposta, fora informada que o crédito objeto 

dos descontos foi cedido ao Banco Itaú, sendo estes oriundos do contrato 

de número 202064767, com valor de empréstimo de R$ 22.387,53, para 

pagamento em 96 parcelas, de R$ 515,51, com o primeiro débito em folha 

de pagamento em 11.2010, este, firmado com o banco BMG, e que em 

13.01.2015, o contrato foi cedido ao banco ITAÚ BMB. Anexa a resposta, 

a reclamada enviou ao órgão fiscalizador, cópia do contrato que a autoria 

teria feito junto à ré.

Aduz a requerente que na verdade teria feito um requerimento de R$ 

22.387,53 (vinte e dois mil e trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e 

três centavos), e “milagrosamente” ao seu fim, o total de empréstimo gerou 

um valor de R$ 49.488,96 (quarenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e 

outo reais e noventa e seis centavos), injustificadamente, valor este 

jamais depositado em sua conta bancária.

Salienta ao final, que o requerimento foi assinado pela mesma em 11 de 

novembro de 2010, tendo seu primeiro débito ocorrido em folha salarial na 

data de 20.12.2010, logo, caberia a parte reclamada depositar o dinheiro 

na conta da autora, mas nunca assim foi procedido pela mesma, o que 

materializa a inexistência da relação contratual entre as partes, por se 

tratar de relação de consumo nula.

Com a inicial vieram documentos de fls. 18/58.

A tutela antecipada foi deferida, nos termos da r. decisão de fls. 59/60.

Citado, o Banco Itaú BMG Consignado S/A apresentou contestação 

pleiteando a total improcedência da ação, pois, em breve síntese, aludiu 

que a partir de 2013, iniciou a aquisição de diversos contratos do Banco 

BMG S/A por meio de cessão de crédito de operações de crédito 

consignado, sendo a operação nº 202064767, em nome da parte autora, 

cedida ao mesmo, com a consequente transferência realizada pela fonte 

pagadora, responsável pela retenção e repasse das parcelas vincendas.

Aduz finalmente que foi celebrado contrato com a reclamante em 

11/11/2010, no valor de R$ 22.387,53, a ser quitado em 96 parcelas de R$ 

515,51, mediante desconto em folha de pagamento, sendo deduzida, deste 

valor, a quantia de R$ 18.748,00 para quitação do saldo devedor do 

contrato de empréstimo nº 201532776, cuja parte autora quis negociar, 

tendo restado o valor líquido a ser liberado o montante de R$ 3.639,20 

(três mil e seiscentos e trinta e nove reais e vinte centavos), sendo este 

valor remanescente do empréstimo disponibilizado na conta de titularidade 

da própria autora nº 1128-2, Ag. 2480, Banco do Brasil S.A, por meio de 

TED.

Juntamente com a contestação apresentou os documentos de fls. 

122/129.

Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera (fls. 131/132).

A requerente apresentou réplica às fls. 142/143.

O requerido informa que a decisão liminar encontra-se devidamente 

cumprida desde 06/05/2016 (fls. 148), tendo a requerida peticionado às 

fls. 150, com a juntada de documentos às fls. 151/154.

É o relatório. Fundamento e decido.

O caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de provas, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido.

Destaco ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso, 

uma vez que a demandante confirmou ser sua a assinatura indicada, 

tendo somente contestado a natureza do contrato, que segundo a mesma 

trata-se de “termo de adesão para desconto em folha”, ou seja, um mero 

requerimento, que após sua aprovação, a requerida efetuaria o depósito 

conforme conta indicada pela autora e, por conseguinte, efetuaria os 

descontos dos empréstimos.

Nenhuma questão prejudicial foi arguida, razão pela qual passo à análise 

do mérito, a teor do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Pois bem, no mérito, cinge a demanda acerca de eventual contratação pelo 

autor de empréstimo consignado com o banco requerido.

A parte autora declara, em síntese, nunca ter celebrado o contrato de 

empréstimo com o réu que originou a realização de descontos em folha de 

pagamento.

 Contudo, o réu afirmou, em sede de contestação, que houve sim tal 

contratação (documento de fls. 123/127), bem como a liberação do 

remanescente do crédito em favor da autora por meio de TED, em conta 

bancária de titularidade da própria parte autora nº 1128-3, Ag. 2480, 

Banco do Brasil S.A (documento de fls. 122).

Conforme restou comprovado pela requerida, através dos documentos 

supracitados e devidamente encartado aos autos, que a autora entabulou 

contrato de empréstimo consignado em 11/11/2010, no valor de R$ 

22.387,53, a ser quitado em 96 parcelas de R$ 515,51, mediante desconto 

em sua folha de pagamento, sendo, de tal valor, deduzida a quantia de R$ 

18.747,00 para quitação do saldo devedor do contrato de empréstimo nº 

201532776, oriunda de renegociação de dívida anterior, restando o valor 

remanescente líquido de R$ 3.639,20 (três mil e seiscentos e trinta e nove 

reais e vinte centavos), que fora transferido para a autora via TED, 

conforme se comprovou através do documento encartado às fls. 122.

Nota-se que em nenhum momento a autora contestou a autenticidade dos 

documentos de fls. 122/129, somente repetindo os mesmos argumentos 

da inicial em sua réplica, quais sejam, que o contrato não passa de um 

mero requerimento e que o dinheiro deveria ser depositado na conta da 

autora e nunca o foi.

Com efeito, foi juntado aos autos o termo de adesão/autorização para 

desconto em folha – empréstimo consignado e cartão de crédito do banco 

BMG, devidamente preenchido com todos os dados pessoais da autora e 

devidamente assinado pela mesma, em todas as folhas, por rubrica e ao 

final, por extenso, no campo indicado para o nome, não sendo tal fato 

impeditivo contestado por esta, corroborado com a cópia do documento de 

identidade que se assemelha aquele apresentado pela autora nestes 

autos.

 Dessa forma, ainda que a autora afirme desconhecer a negociação, o 

contrato juntado dá a certeza da origem do débito que gerou o desconto 

em benefício.

 Ressalta-se que o contrato de empréstimo pessoal traz a especificação 

do valor principal e as parcelas que foram ajustadas, assim como a 
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assinatura da parte autora.

Destarte, a documentação juntada pela parte demandada (termo de 

adesão/autorização para desconto em folha – empréstimo consignado e 

cartão de crédito do banco BMG) comprova a origem do desconto em 

benefício previdenciário, elementos probatórios que contrapõe o pedido da 

parte autora, não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida, 

tampouco em repetição do indébito e condenação em reparação de danos 

morais.

O requerido comprovou, portanto, fato impeditivo da pretensão inicial, de 

tal modo que não há de se cogitar inversão do ônus da prova.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e EXTINGO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.

Revogo a tutela de urgência deferida às fls. 59/60.

Considerando que a autora faltou com a boa-fé (art. 5º, do NCPC) 

alterando a verdade dos fatos, ao relatar que desconhecia a origem dos 

descontos em sua folha de pagamento, bem como usando do processo 

para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento sem causa às custas do 

reclamado), CONDENO-A ao pagamento de multa, que deverá ser 

revertida à parte requerida, no percentual de 2% (dois por cento) do valor 

da causa corrigida, em decorrência dos atos de litigância de má fé (artigos 

80, inc. II e III e 81, cabeça, ambos, do NCPC), bem como ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no percentual 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, §2º, do NCPC.

Revogo os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que a 

autora foi condenada por atos de litigância de má-fé, bem como em razão 

de demonstrar vencimentos incompatíveis com a manutenção do 

deferimento da benesse, conforme extratos de sua folha de pagamento 

encartados às fls. 33/58, aliado ao elevado valor da demanda, reforçado 

por estar sendo patrocinada por advogado particular.

 P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com 

baixa no Cartório Distribuidor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 431041 Nr: 12891-52.2009.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA LEITE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT, IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA - OAB:27101/RS

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Possessória ajuizada por SAMIE MELHEM HAMZE e 

outros, em face de ELVIRA LEITE, arguindo, em síntese, que são os 

legítimos proprietários dos imóveis objeto da ação, ocupados 

indevidamente pela requerida.

Às fls. 142/142v dos autos foi deferida realização de perícia sobre os 

imóveis urbanos indicados, nomeando-se profissional técnico para tanto.

À fl. 143 e 147/147v. constam quesitos das partes a serem respondidos 

pelo Sr. Perito.

Apresentada proposta de honorários, esta foi impugnada pela parte 

autora, que requereu a nomeação de um profissional lotado neste 

Município de Rondonópolis, local da situação dos bens.

É o relato do necessário.

Decido.

De início, verifica-se que os autos datam do ano de 2009, restando 

inseridos na META 02 de julgamento do CNJ., estagnados, entretanto, há 

mais de três anos para realização de laudo pericial.

Assim, entendendo razoáveis as alegações dos requerentes quanto à 

nomeação de perito local para viabilizar a realização do estudo 

imprescindível ao deslinde da causa, valendo-me do banco de peritos 

cadastrados no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 

obediência ao disposto no art. 156, § 1º, do CPC, NOMEIO, em 

substituição, como perito oficial deste Juízo, Sr. Diego Salviano de Olveira, 

Engenheiro Civil, CREA MT n.º: 036177 e RN n.º: 121.529.588-0, podendo 

ser localizado na Avenida Cuiabá, n.º 1456, Centro de Rondonópolis (MT.), 

C e l u l a r :  ( 6 6 )  9 9 6 6 9 - 6 2 2 6  e  9 9 6 6 9 - 6 2 2 7 ,  e - m a i l : 

eng.diegosalviano@gmail.com, que servirá escrupulosamente seu mister e 

deverá, caso aceite o encargo, apresentar proposta de honorários em 10 

(dez) dias.

1. A pericia ocorrerá as expensas dos autores, conforme determinado 

anteriormente, que deverão ser intimados a manifestar-se, em 5 (cinco) 

dias, quando a proposta de honorários periciais for apresentada, valendo 

o silêncio como concordância.

2. Se concordes, depositem os salários do perito judicial, já que diligência 

de seu requerimento, no prazo de 10 (dez) dias, para que o feito prossiga.

3. Intimem-se as partes, que deverão indicar seus assistentes técnicos e 

formular quesitos em 5 (cinco) dias.

4. Deverá o Sr. Perito, cumprindo o encargo que lhe é cometido, nos 

termos do art. 466 do CPC, devendo ainda, observar os seguintes 

parâmetros:

a. Concedo ao profissional o prazo de 30 (trinta) dias para realizar perícia 

e entregar o laudo, devendo ser advertido que poderá incorrer na prática 

do art. 330 do Código Penal em caso de descumprimento. Ressalto que o 

mesmo deverá responder de maneira satisfatória os quesitos 

apresentados.

b. Deverá ser realizada perícia técnica junto aos imóveis devidamente 

identificados nos autos em epígrafe, com base nos títulos acostados dos 

autos, bem com in loco, e por demais elementos que o Sr. Perito julgar 

necessários.

c. Deve o profissional nomeado, informar ao Cartório Judicial a data que se 

realizará o ato da perícia, que por seu turno deve intimar as partes como 

determina o art. 474 do CPC, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no art. 425 do 

mesmo diploma legal.

5. Apresentado o laudo em Cartório, intimem-se as partes, para no prazo 

de 15 (quinze) dias se manifestarem, os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477).

6. A audiência de instrução e julgamento será designada oportunamente.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 425446 Nr: 7603-26.2009.811.0003

 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: LUCIANA APARECIDA AGOCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS 

LTDA, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CASTRO AMORIM - 

OAB:9.504-A, CLAUDEMIR LIUTI JÚNIOR - OAB:OAB/MS 10.636, 

ELIANE CRISTINA DE FREITAS - OAB:10326

 Vistos em Correição.

Determino a intimação PESSOAL da parte exequente, a fim de que 

providencie em cinco dias a atualização do débito exequendo, deduzido os 

valores pagos pelo executado até então (fls. 380v e 403v), sob pena de 

extinção por abandono de causa.

Com a juntada do cálculo, sejam intimados ambos os executados a efetuar 

o pagamento do débito remanescente no prazo de 10 (dez) dias, vez que 

a condenação foi solidária.

No mesmo prazo, deverão os executados, ainda, comprovar o pagamento 

das custas (fls. 411/414).

Decorrido o prazo para pagamento, tornem os autos conclusos para 

realização de penhora on line via Bacenjud, conforme requerido (fl. 418) e 

nos termos do art. 854 e ss do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 804661 Nr: 16184-20.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARIA FAVERO INSTALAÇOES ELETRICAS E 
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HIDRAULICAS LTDA- ME, OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

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

OLIVEIRA - OAB:MT 6848

 Vistos em Correição.

Desnecessária nova citação de OBJETIVA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA., uma vez que a parte compareceu 

espontaneamente aos autos suprindo eventual falta em sua citação 

anterior.

Aliás, não há qualquer prejuízo à defesa da parte para fundamentar 

nulidade de atos processuais, considerando não ter-se iniciado o prazo 

para apresentação de contestação que, no caso, deverá iniciar da 

realização de audiência de tentativa de conciliação que porventura restar 

infrutífera.

 Dito isto, intime-se a parte requerente a apresentar endereço para a 

citação de FARIA FAVERO INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS 

LTDA.-ME, ou requerer medida que entender cabível, tudo no prazo de 10 

(dez) dias.

Indicado novo endereço para citação, sejam os autos remetidos ao 

CEJUSC para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Do contrário, 

intime-se pessoalmente a parte requerente a se manifestar no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção por abandono de causa.

CITE-SE a primeira requerida e intimem-se as partes, para que 

compareçam à referida solenidade acompanhadas por advogado, 

consignando no instrumento que a defesa terá o prazo de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência para, querendo, 

responder a ação, sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos 

narrados na inicial, conforme disposto no art. 344 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 700654 Nr: 8626-36.2011.811.0003

 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: EUNICE CONSTANTINO ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME, CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

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

OAB:MT/6218, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Vistos em Correição.

Primeiramente, deve-se ressaltar que a ação monitória, por demandar 

quantia ilíquida, a rigor, nem mesmo se suspende pelo deferimento do 

processamento da recuperação judicial, conforme expressa ressalva do 

art. 6º, 1º da LRF.

Contudo, no presente caso, alega a requerida, quem aduz se encontrar 

em recuperação judicial, que o crédito buscado com a presente ação 

monitória constou da lista de credores, sobre a qual, ainda, a requerente 

teria sido intimada a se manifestar, mas não impugnou.

Consoante disposto no artigo 59, caput, da Lei nº 11.101/2005 (Lei de 

Recuperação de Empresas e Falências), “o plano de recuperação judicial 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e 

todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias”.

Na hipótese dos autos, conforme consta dos autos, o plano de 

recuperação judicial da corré DUARTE E ALENCAR LTDA. (CENTRO SUL) 

foi aprovado em 14/09/2011, representando, assim, em tese, novação da 

dívida entre ela e a requerente, sujeita ao plano, segundo dispõe a 

legislação aplicável, pelo que inexistiria motivo para que a ação monitória 

prossiga em relação à recuperanda.

Importante mencionar o elucidativo trabalho elaborado por Manoel de 

Queiroz Pereira Calças, e. Desembargador do TJSP, sobre o tema 

Novação recuperacional, em que tece as seguintes considerações a 

respeito desse instituto:

“Segundo estatui o art. 61 da Lei nº 11.101/2005, concedida a 

recuperação judicial, o devedor permanecerá em recuperação até que se 

cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 

dois anos depois da concessão da recuperação judicial. Outrossim, 

descumprida qualquer obrigação prevista no plano, haverá a convolação 

da recuperação em falência (art. 61, § 1º, c.c. o art. 73). E, decretada a 

quebra, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas, deduzidos os valores 

eventualmente pagos (§ 2º do art. 61). Diante de tal norma, entendo que a 

novação prevista na Lei nº 11.101/2005 acarreta a extinção da obrigação 

do devedor em recuperação, desde que ele cumpra as obrigações 

previstas no plano no prazo de supervisão judicial, isto é, as que se 

vencerem até dois anos a partir da concessão da recuperação. Fica a 

novação, portanto, subordinada à condição resolutiva, mercê de que, 

descumprida qualquer obrigação prevista no plano, a nova obrigação nele 

contraída resolve-se, com a consequente resolução da extinção da 

obrigação primitiva, surgindo uma obrigação nova, exatamente igual à 

anteriormente extinta, mas nova”.

Imprescindível, portanto, saber a respeito do cumprimento do plano de 

recuperação (do qual não se tem notícia nos autos), que importaria 

ausência superveniente do interesse processual sobre a presente 

monitória, bem como possível enriquecimento ilícito da autora na 

continuidade do feito nestes termos, pelo que determino a intimação da 

parte requerida Duarte & Alencar Ltda. a se manifestar nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprovando o cumprimento do plano de sua 

recuperação judicial e a sujeição dos créditos discutidos nos autos ao 

referido plano.

Decorrido o prazo assinalado, intimem-se ainda a parte embargada e 

embargante a se manifestarem, caso queiram, no prazo de 10 (dez) dias.

Após conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 714098 Nr: 9262-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA LEITE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT 

NAIM CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, 

NAZIH MELHEM HAMZE, NAJIA EL-AMAR HANZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT, HADAN FELIPE PORFÍRIO - OAB:13.715/MT, IBIRACI 

NASCIMENTO DA SILVEIRA - OAB:12788-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Nos termos do art. 557, do CPC, é defeso as partes ajuizar ação de 

reconhecimento de domínio na pendência de ação possessória, contudo, 

para averiguar a identidade entre o imóvel usucapiendo e aqueles objetos 

da ação possessória, deve-se aguardar a realização de perícia 

determinada naqueles autos, até para se evitar prolação de decisões 

conflitantes, razão pela qual determino a SUSPENSÃO da presente ação 

com fulcro no art. 313, inc. V, “b”, do CPC.

Sejam os autos remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório de 

estatística forense mensal, sem baixa no distribuidor, até decisão ulterior 

ou homologação do referido laudo pericial.

Posteriormente, uma vez verificada divergência entre os imóveis objetos 

das respectivas ações, deve ser garantido o prosseguimento da presente 

ação, certificando-se a citação dos confinantes do imóvel usucapiendo, e, 

de seus cônjuges, se casados forem, para responderem a ação em 15 

(quinze) dias, caso queiram. Não citados, intime-se a parte requerente a 

providenciar sua competente citação e, após, sejam os autos remetidos ao 

MPE para manifestação conforme determinado no despacho inicial.

De outro modo, averiguada identidade dos imóveis pela perícia, tornem os 

autos conclusos para extinção com fulcro no art. 557, do CPC.

Intimem-se. Citem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se com urgência, vez que o feito está inserido na META 02 de 

julgamento do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 785789 Nr: 8497-89.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: IVANEIDE GONÇALVES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, 

UNIVERSIDADE ANHAGUERA -UNIDERP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/ MT 18261/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRIK CAMARGO NEVES - 

OAB:156541/SP, SERGIO SELEGHINI JUNIOR - OAB:144709/SP

 Vistos em Correição.

IVANEIDE GONÇALVES DE MATOS ajuizou a presente ação declaratória 

de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e 

cancelamento de inscrição em órgãos de proteção ao crédito com pedido 

de tutela antecipada em desfavor de ANHANGUERA EDUACACIONAL 

LTDA, ambas qualificadas nos autos, sob o argumento de que seu nome 

fora negativado indevidamente pela Requerida.

Argumenta a parte autora, que contratou os serviços da requerida com o 

intuito de cursar pedagogia, tendo efetuado sua matricula no aludido curso 

superior em abril de 2013, assinando o contrato em 07 de maio do mesmo 

ano, onde continuou a pagar regularmente as mensalidades até 30 de 

setembro de 2013, período que pediu o trancamento da matrícula em 

virtude diminuição da renda familiar.

Sustenta a parte autora, que em maior de 2014, ao tentar realizar compras 

pelo crediário de uma loja da cidade de Rondonópolis, foi informada que o 

seu nome e CPF constavam com restrições nos bancos de dados do SPC 

e do SERASA, em decorrência de lançamentos indevidamente promovidos 

pela ré no montante de R$ 264,43 (duzentos e sessenta e quatro reais e 

quarenta e três centavos), mesmo estando em dia com o pagamento das 

mensalidades.

Narra a exordial que, inconformada com a situação, a requerente entrou 

em contato com a secretaria da instituição, que ao perceber o erro, admitiu 

não haver razão para a inscrição do nome da autora nos quadros dos 

serviços de proteção ao crédito, com promessa de regularização imediata, 

o que não ocorreu, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Aduz ainda, que em uma ação primitiva de mesma natureza (proc. Cód. 

752284), que tramitou na Quarta Vara Cível de Rondonópolis, as partes 

entabularam acordo (fls. 21/22), que teve a homologação judicial (fls. 23), 

onde restou estabelecido que as mesmas deram plena, geral e irrevogável 

quitação mútua, tendo a ora ré compensado a ora autora na importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, a autora relata que foi surpreendida, em janeiro de 2015, ao 

novamente efetuar compras na cidade e serem constatadas duas novas 

negativações realizadas em seu nome pela requerida, por débitos 

desconhecidos, já que a requerente não voltou a estudar na instituição 

após a homologação do acordo judicial, o que deslegitima a inscrição dos 

débitos no SERASA e no SPC.

Juntou documentos, págs. 13/28.

A tutela antecipada foi concedida para retirar o nome da parte autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, pág. 29/30.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

requerendo a improcedência dos pedidos sob o argumento de que os 

débitos gerados tem sua base em cláusula contratual, pois equivalem à 

multa contratual no percentual de 10% (dez por cento), calculadas sobre o 

valor total das parcelas vincendas do semestre, que tem a sua incidência 

em decorrência do trancamento da matrícula e o não retorno do aluno à 

instituição no prazo de 01 (um) ano.

Com a contestação, a requerida juntou os documentos de fls. 60/108.

A autora apresentou sua réplica às fls. 112/118, refutando os argumentos 

da parte requerida.

Realizada audiência de conciliação (fls. 125), esta restou infrutífera, tendo 

as partes manifestado, anteriormente (fls. 121 e 122) pelo desinteresse na 

produção de novas provas, com o devido julgamento antecipado da lide.

A parte autora informa nos autos que novamente a ré voltou a negativar o 

seu nome nos bancos de proteção de crédito, agora datada de 

20/10/2017, o que vem ocasionando-lhe sofrimentos e danos oriundos da 

desorganização e da tamanha falta de respeito da reclamada para 

consigo, tendo juntado extratos comprobatórios de sua alegação (fls. 

133/135).

A requerida informa que procedeu a retirada do nome da autora do 

cadastro de inadimplente, sendo a nova inscrição oriunda de erro de 

comunicação junto ao SERASA, o que culminou na reativação da mesma 

(fls. 137/138 e 140).

É o relatório. DECIDO.

 O caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido.

Pois bem.

Sem delongas, insta registrar, desde já, que incumbia à Instituição 

Requerida debelar o pleito da parte requerente, apresentando fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial. Porém, 

dos autos gravita outro cenário.

Afinal, a Instituição requerida apenas se resumiu a argumentar 

contrariamente aos anseios da parte requerente, alegando, em síntese, 

que os débitos negativados são oriundos de percentual (10%), calculados 

sobre o valor das parcelas vincendas do semestre em decorrência do 

trancamento da matrícula por parte da autora.

Ademais, a excludente apresentada pela empresa requerida, de que o fato 

gerador do ilícito teria surgido por inércia da parte autora, em decorrência 

de sua inadimplência contratual, não prospera, pois o único documento 

assinado pelas partes e constante dos autos às fls. 19, nada menciona a 

respeito deste encargo, logo, por se tratar de direito consumerista devem 

as cláusulas contratuais serem interpretadas de maneira mais favoráveis 

ao consumidor (art. 47, do CDC).

No mais, em se tratando de contratos, o Código de Defesa do Consumidor 

assevera, em seu artigo 46 “Os contratos que regulam as relações de 

consumo não obrigarão os 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”.

Nota-se ainda, que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, 

assevera que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - 

impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor 

por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços; III - transfiram 

responsabilidades a terceiros; IV - estabeleçam obrigações consideradas 

iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; VI - 

estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor.

Da mesma forma, evidencia-se que o modelo de contrato de adesão 

trazido pela reclamada aos autos às fls. 62/69 não guarda nenhuma 

relação de continência com o caso em análise, uma vez que se trata, 

aparentemente, de um modelo padrão impresso, datado de 17/01/2014 e 

que não consta sequer a assinatura da reclamante e tampouco faz 

menção a esta.

No mais, ainda que o aludido contrato trouxesse previsão neste sentido, 

tal cláusula seria nula de pleno direito, nos ditames do artigo 51, §1º, III, do 

CDC, pois, redundaria em enriquecimento sem causa da universidade em 

relação ao aluno, já que este seria compelido a pagar por um serviço que 

não viria a receber.

Neste sentido, é o entendimento harmonioso do Superior Tribunal de 

Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO-OCORRÊNCIA. ENSINO 

SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVA DE TRANCAMENTO DE 

MATRÍCULA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS, 

COMO TAMBÉM DO VALOR CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) 

MENSALIDADES VINCENDAS, CORRESPONDENTE AO SEMESTRE QUE SE 

PRETENDE TRANCAR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE PEDAGÓGICA PARA 

COMPELIR A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. VEDAÇÃO PELO ARTIGO 6º, DA 

LEI 9.870/99. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. CLÁUSULA 

ABUSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 51, §1º, III, DO CDC. RECURSO 

ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão embargado não possui vício a ser 

sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que o Tribunal se 

manifestou acerca de todas as questões relevantes para a solução da 

controvérsia, tal como lhe fora posta e submetida. 2. É nula a cláusula 

contratual que condiciona o trancamento de matrícula de instituição de 

ensino superior ao pagamento do correspondente período semestral em 

que requerido o trancamento, bem como à quitação das parcelas em 

atraso. 3. Isso porque, a cobrança das mensalidades vencidas e não 

quitadas como condição para que se viabilize o trancamento da matrícula 

constitui penalidade pedagógica vedada pelo nosso ordenamento jurídico, 

nos termos do disposto no artigo 6º da Lei n. 9.870/99. 4. Do mesmo modo, 
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tem-se por nula de pleno direito, nos ditames do artigo 51, §1º, III, do CDC, 

a cláusula contratual que prevê a cobrança das mensalidades 

correspondentes ao período semestral em que solicitado o trancamento da 

matrícula. Ao trancar a matrícula, o aluno fica fora da faculdade, não 

freqüenta aulas e não participa de nenhuma atividade relacionada com o 

curso, de modo que não pode ficar refém da instituição e ver-se compelido 

a pagar por serviços que não viria receber, para poder se afastar 

temporariamente da universidade. 5. Ademais, embora o estabelecimento 

educacional tenha o direito de receber os valores que lhe são devidos, 

não pode ele lançar mãos de meios proibidos por lei para tanto, devendo 

se valer dos procedimentos legais de cobranças judiciais. 6. Recurso 

especial não provido. (REsp 1081936/SP, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 26/11/2008).

Por sua vez, a instituição ré demonstrou uma falha exacerbada na 

prestação do serviço e um total descaso com as determinações judiciais, 

pois mesmo após ter firmado acordo em ação primitiva, devidamente 

homologado pelo Magistrado à época (fls. 23), no sentido de dar plena, 

geral e irrevogável quitação mútua, para nada mais reclamar em juízo ou 

fora dele, os débitos que ora se questionam, voltou a inserir o nome da 

autora nos órgãos de restrição ao crédito, por duas vezes, reconhecendo 

seu erro no que tange à comunicação junto ao SERASA (fls. 140).

Portanto, é certo que não trouxe a requerida qualquer elemento que 

pudesse caracterizar que de fato a parte autora contribuiu para todo o 

fortuito, ou, ainda, se foram tomados os devidos cuidados quando 

ocorreram os trâmites para o trancamento da matrícula da autora na 

instituição de ensino Anhanguera educacional Ltda, não havendo 

justificativa para as cobranças, devendo a requerida ser 

responsabilizada.

Nesse sentido:

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. 

TRANSFERÊNCIA DO ALUNO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA AUTORA. HIPÓTESE DE 

INEQUÍVOCO ROMPIMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA DAS 

MENSALIDADES. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS RECONHECIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. A relação que vincula as partes é de consumo, o 

que a submete ao regime da Lei nº 8.078/90. Considerando-se que houve 

a transferência do demandado para outra instituição de ensino, não se 

justifica a cobrança referente aos meses posteriores. Tal cobrança 

mostra-se abusiva, o que determina o reconhecimento de sua nulidade. A 

exteriorização do rompimento do contrato se deu com a participação da 

autora, que forneceu a documentação necessária à transferência do 

aluno, cessando a partir desse momento a prestação dos serviços. (TJ-SP 

- APL: 40038622420138260302 SP 4003862-24.2013.8.26.0302, Relator: 

Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 29/03/2016, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 29/03/2016).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC/SERASA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

DE CURSO DE INFORMÁTICA. COBRANÇA DE PARCELA APÓS O 

CANCELAMENTO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte ré pede provimento ao recurso para 

reformar a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por 

danos morais. A parte autora demonstrou ter protocolado o pedido de 

cancelamento do curso no dia 15.04.2014 (fl. 37), ou seja dentro dos 10 

dias após o início das aulas, mesma data em que adimpliu a parcela em 

atraso com vencimento em 17.03.2014 (fl. 39). Logo atendida a cláusula 

contratual de nº VII de fls. 34 e 109. Desimportanto se o início das aulas se 

deu em 14 ou no dia 16 de abril como alegado pela recorrente. inversão do 

ônus da prova, entretanto, a parte ré não se desincumbiu como lhe 

Evidenciada a cobrança indevida da mensalidade com vencimento em 

16.04.2014, a qual ensejou a inscrição negativa do nome do autor em 

organismo de proteção de crédito, na data de dia 01.06.2014, no valor de 

R$ 574,20 (fl. 44). Não obstante a documentação acostada pela instituição 

ré às fls. 87/121, não restou demonstrada a regularidade da cobrança. Por 

versar sobre relação de consumo é o caso de competia (art. 333, II do 

CPC). Reconhecida a inexistência de débito, resta indevida a inscrição da 

parte autora em órgão de proteção ao crédito SERASA. Condenação em 

danos morais arbitrada em R$ 7.000,00, que não comporta redução, pois, 

dentro dos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos 

análogos. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005370291, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

02/09/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005370291 RS, Relator: Fabiana 

Zilles, Data de Julgamento: 02/09/2015, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2015).

Dessa forma, restou demonstrado que a requerida agiu com negligência 

ao continuar cobrando valores, mesmo tendo a autora trancado sua 

matrícula em 2013, e após ter entabulado acordo judicial de não mais 

cobrar o débito objeto da lide, por duas vezes, reverbera na esfera de 

intimidade da vítima e demonstra o total descaso da reclamada para com a 

justiça, devendo ser responsabilizada em decorrência de sua falha na 

prestação do serviço, a teor do artigos 14 e 20, § 2º, ambos, do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

 De mais a mais, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, 

deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência dos pedidos 

contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada.

Logo, não tendo a requerida comprovado a existência da dívida, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, além da declaração de inexistência do 

débito, ao pleito de indenização por danos morais.

A propósito, em se tratando de dano moral, como é o caso judicializado, o 

evento moralmente danoso é presumido, restando imperativo o dever de 

indenizar, conforme orientação do STJ:

“A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (danum in re ipsa)” (STJ - 4ª T. - REsp. 23.575, 

rel. Min. César Asfor Rocha, julg. 09-6-97, RSTJ 98/270 - Apud Rui Stoco, 

obra cit., pág. 722).

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma 

dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo 

dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o 

enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu 

objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir 

concretizar o seu fim punitivo.

De acordo com os comentários acima, considerando a proporcionalidade, 

os danos gerados e a condição financeira das partes, bem como a 

persistência da falha por parte da autora, tendo inserido o nome da autora 

nos órgãos restritivos de crédito, por duas vezes, mesmo após ter 

entabulado acordo judicial, arbitro a verba a título de dano moral em 

R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

parte reclamante, confirmando os efeitos da tutela antecipada deferida, 

para DECLARAR INEXISTENTE o débito discutido nos autos, bem como 

CONDENO a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 

do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita 

a partir do evento danoso (enunciado do verbete da súmula nº 54, do 

STJ), bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença 

(enunciado do verbete da súmula nº 362, do STJ).

Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 2º, do NCPC, bem 

como nas custas processuais.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 738636 Nr: 1120-04.2014.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

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

OAB:MT/4635, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT
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 PROCESSO Nº 1120-04.2014.811.0003 (738636)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Intime-se o executado para que se manifeste a respeito do pleito de fls. 

400 no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 299571 Nr: 2701-40.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD KHALIL ZAHER, MARA MONGELLI ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIELENE TOLENTINO DE BARROS

 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: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 PROCESSO N° 104/2003 (Cód. 299571)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Intimem-se os autores para se manifestarem quanto as razões 

apresentadas pelo Sr. Perito à fls. 182/184.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 349182 Nr: 4510-94.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OLIVEIRA DOURADO ME, MARIA 

OLIVEIRA DOURADO, C. ANTONIO ALVES DOURADO

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

OAB:6189/MT, NIVALDO JOSE PADILHA - OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO PAULA DO 

CANTO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 PROCESSO N° 155/2005 (Cód. 349182)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Determino à parte requerida a juntada da planilha completa do débito, 

objeto da presente ação.

Quanto ao pedido de impenhorabilidade alegado pela executada, 

verifica-se que tal pedido carece de comprovação necessária para seu 

deferimento.

O fato do veículo ser utilizado pelo executado Antonio Alves Dourado para 

o trabalho de corretor de imóveis, conforme declaração do mesmo, por si 

só, não autoriza sua impenhorabilidade, não se subsumindo ao disposto 

no inciso V, do artigo 833, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência é assente no entendimento de que a impenhorabilidade de 

veículo automotor deve ser deferida quando demonstrado no processo 

que o referido veículo realmente é imprescindível para o desempenho da 

função.

No presente caso, a simples afirmação do executado não é suficiente 

para a comprovação da necessidade do veículo, apesar da alegação do 

executado, informando ser corretor de seguro.

Diante do exposto, determino a expedição do mandado de penhora, 

avaliação e remoção do bem móvel, nos termos e endereço indicado à fls. 

147.

Quanto ao pedido de ampliação da penhora, aguarda-se a juntada da 

planilha completa, conforme determina acima.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 443750 Nr: 12419-17.2010.811.0003

 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: SUZANE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE PEREIRA BARROS 

PERROT - OAB:MT/10.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.440, MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:OAB/MG 63440

 PROCESSO N° 12419-17.2010.811.0003 (Cód. 443750)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Dou a presente instrução por encerrada.

Intimem-se as partes para apresentarem as razões finais escritas no 

prazo de 15 (quinze) dias, sucessivos, assegurada vista às partes dos 

autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 438341 Nr: 7008-90.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JORGE SERAFIM DA SILVA, MARCOS 

SERAFIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G G PARISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 PROCESSO N° 7008-90.2010.811.0003 (Cód. 438341)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Intime-se a parte requerida para que se manifeste a respeito dos cálculos 

apresentados pela parte autora, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 432512 Nr: 1177-61.2010.811.0003

 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: DANIEL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELI PEDROSO KROHN - 

OAB:13835-B/MT, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS R. ISSY - 

OAB:GO/18.799

 PROCESSO N° 1177-61.2010.811.0003 (Cód. 432512)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Defiro o pedido de fls.139, diante do que dispõe o artigo 98, parágrafo 1°, 

inciso IX, do Código de Processo Civil, determinando ao 4° Ofício desta 

Comarca que se proceda ao protesto da certidão apresentada pelo 

exequente, independentemente do recolhimento de emolumentos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 407647 Nr: 3360-73.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVAN ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065, CELSO DAVID ANTUNES - OAB:1141/BA, 

FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JÚNIOR - OAB:39.768/SP, JULIO 

CESAR DE CARVALHO JUNIOR - OAB:MT/10.032, LUIS CARLOS 

MONTEIRO LAURENÇO - OAB:16780/BA, MYRIANE SILVESTRE DOS 

SANTOS - OAB:12970/MS, VINÍCIUS MAURICIO ALMEIDA - 

OAB:10.445/MT

 PROCESSO N° 3360-73.2008.811.0003 (Cód. 407647)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Diante da inércia das partes quanto à manifestação a respeito do valor 

apresentado pelo perito à fls. 213/219, determino a transferência do valor 

acostado à fls. 219 para a conta única e, posterior, expedição de alvará 

de levantamento pela parte autora.

Determino, por fim, a expedição de certidão de crédito de honorários, nos 

termos da petição de fls. 222.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 373736 Nr: 2092-52.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDEIR CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER APARECIDO CLEMENTI, NELSON 

GOMES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER AUGUSTO CONTADIN - 

OAB:SP/201.376

 Autos n° 2092-52.2006.811.0003 (373736)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

1) DOS PEDIDOS DA PARTE EXEQUENTE DE FLS. 511/525 E 588/591.

NÃO MERECE PROSPERAR os referidos pedidos, pois não vislumbro 

qualquer a fraude à execução por parte dos executados, pois, 

primeiramente, a parte exequente não juntou nos autos qualquer 

documento probatório que demonstre que os executados estejam por ATO 

VOLUNTÁRIO, buscando descumprir determinada obrigação ou estejam 

lançando mão de alienação do quinhão hereditário, ora penhorado, através 

de estratégia ardilosa, conforme infere-se do artigo 792, inciso IV, do 

Novo Código de Processo Civil.

 Além disso, em análise das referidas petições, observa-se que na 

verdade o exequente pretende que este Juízo altere as decisões e 

sentenças pronunciadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipuã/SP, 

onde está em trâmite a referida Ação de Inventário, por não concordar 

com os seus conteúdos ou por considerar que nos referidos 

pronunciamentos judiciais está faltando informações, pretensões essas 

totalmente infundadas, uma vez que essa situação não caracteriza fraude 

a este processo de execução, além de que este Juízo não possui 

competência para “cancelar ou alterar” a determinação da expedição de 

formal de partilha decido pelo Juízo citado.

Caso a parte exequente pretenda alterar ou anular mencionadas decisões 

deve peticionar junto ao Juízo da Vara Única da Comarca de Ipuã/SP, 

como terceira interessada, expondo as suas razões de direito.

Dessa forma, resta claro nos autos que não houve fraude no processo de 

execução por parte dos executados, visto que não existe o desvio de 

bens hábeis a garantir o pagamento das dívidas.

2) DO PEDIDO DO TERCEIRO INTERESSADO SAMER CLEMENTE DE FLS. 

601/602 E 610/612.

NÃO ACOLHO o pedido do terceiro interessado a lide de ingresso no polo 

ativo da presente demanda, como litisconsorte, em vista de que a relação 

jurídica processual foi validamente instaurada pela citação e defesa do 

requerido, não podendo agora um terceiro, sem qualquer relação com o 

feito, ingressar em juízo, alterando o polo ativo da demanda.

Pois, pela interpretação do disposto no art. 108 do Novo CPC, somente 

seria possível o ingresso da parte no curso do processo nos casos 

expressos em lei e até a apresentação da contestação, situação que não 

se amolda ao caso em tela, devendo permanecer a regra da estabilidade 

subjetiva da Ação (perpetuatio legitimationes), de modo que o ingresso de 

terceiros no presente caso tende apenas a tumultuar o feito de forma 

desnecessária, principalmente, considerando que a referida pretensão 

não foi consentida pela parte contrária (art. 109, §1º do NCPC).

Por fim, vale ressaltar que é sabido que o indeferimento dos pedidos de 

intervenção de terceiro, não prejudica os seus direitos, pois o art. 109, §3º 

do NCPC assevera que “a sentença, proferida entre as partes originárias, 

estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário”.

 Decido.

Diante do exposto:

1) INDEFIRO os pedidos expostos pela parte exequente às FLS. 511/525 e 

588/591.

2) INDEFIRO o pedido do terceiro interessado SAMER CLEMENTE de fls. 

601/602 e 610/612.

3) Nesse sentido, dando prosseguimento ao feito, vislumbro necessário a 

designação de audiência de conciliação, na tentativa de colocar fim ao 

presente feito de maneira amigável, principalmente, considerando a 

enorme possibilidade da realização de acordo entre as partes, tendo em 

vista o interesse da parte executada na realização de um acordo, 

conforme exposto na peça de fl. 586.

Além disso, é notório que o legislador, no Código de Processo Civil de 

2015, no art. 334 e seguintes, com a intenção de buscar maior ênfase aos 

meios alternativos de resolução de conflitos, tornou essencial a realização 

da audiência de conciliação.

Assim, ENCAMINHEM-SE os autos ao SETOR COMPETENTE para 

designação de audiência de conciliação, após INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem no ato, sob pena do pagamento de multa no percentual de 

2% (dois por cento) sobre o valor total do débito perseguido.

4) Posteriormente, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os 

autos conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO CASO AS 

PARTES NÃO ENTRAREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte exequente, por 

meio de seu Advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

nos autos, dando o devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção do presente feito.

5) No final, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Rondonópolis/MT, 23/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33045 Nr: 586-18.1981.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON TERUO KOBAYASHI - 

OAB:OAB/PR 7854-B

 Autos n° 586-18.1981.811.0003 (33045)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

DEFIRO PARCIALMENTE o petitório da parte exequente de fl. 195.

1) Nesse sentido, EXPEÇA-SE o COMPETENTE ALVARÁ JUDICIAL em 

favor da parte exequente para o levantamento do valor bloqueado via 

BacenJud (fls. 192/193 e 196), transferindo a totalidade desse valor 

depositado para a conta bancária indicada na petição de fl. 195.

2) INDEFIRO a expedição de ofício para a RECEITA FEDERAL, pois o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 326 de 549



Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento acerca da 

questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal como forma 

de possibilitar, no interesse exclusivo da parte autora e não da Justiça, a 

expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para obtenção de 

informações quanto ao endereço da parte.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

3) Contudo, dando prosseguimento ao feito, em atenção ao princípio da 

utilidade da execução que possui como escopo a satisfação do direito do 

exequente. Logo, o processo de execução não tem como propósito 

prejudicar o devedor, mas sim a satisfação do direito do credor.

DETERMINO, ainda, a EXPEDIÇÃO de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca de Rondonópolis/MT e, também, da Comarca de 

Guarapuava/SP, para que gratuitamente, informe o Juízo da existência de 

bens registrados em nome da parte executada, no prazo de 10 (dez) dias.

4) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, bem como junte os cálculos atualizados do 

débito, com o devido desconto, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do presente feito.

5) No final, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Rondonópolis/MT, 23/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 849234 Nr: 11162-44.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE LEITE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ROBERTO PESCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Autos n° 11162-44.2016.811.0003 (849234)

Embargos à Execução

Decisão.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

POSTERGO a análise do pedido de fl. 47/47v, pois conforme requerido 

pelas parte em suas petições de fls. 40/41 e 46, vislumbro necessário a 

designação de audiência de conciliação, na tentativa de colocar fim ao 

presente feito de maneira amigável, principalmente, considerando a 

enorme possibilidade da realização de acordo entre as partes, tendo em 

vista o interesse da parte executada.

Além disso, é notório que o legislador, no Código de Processo Civil de 

2015, no art. 334 e seguintes, com a intenção de buscar maior ênfase aos 

meios alternativos de resolução de conflitos, tornou essencial a realização 

da audiência de conciliação.

1) Assim, ENCAMINHEM-SE os autos ao SETOR COMPETENTE para 

designação de audiência de conciliação, após INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem no ato, sob pena do pagamento de multa no percentual de 

2% (dois por cento) sobre o valor total do débito perseguido.

2) NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

3) Posteriormente, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Rondonópolis/MT, 23/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 743765 Nr: 4230-11.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV- BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR PAVAN - 

OAB:20.053, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843, GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, KLEBER PAULINO 

DE OLIVEIRA - OAB:12.463, LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - 

OAB:23357/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE - OAB:OABMG 84.400

 Autos n° 4230-11.2014.811.0003 (743765)

SENTENÇA.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

Trata-se de ação ajuizada por AURELINA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO em 

desfavor de BCV – BANCO DE CRÉDIO E VAREJO S/A, em que se alega, 

como causa de pedir remota, vem sendo realizados descontos indevidos 

de seu benefício referentes a 02 contratos (nº 60-524868/09999 e 

60-524852/09999) que nunca firmou com a parte requerida, por ter sido 

vítima de fraude.

Para tanto, requer a declaração de inexistência de débito com a parte 

requerida no tocante aos referidos contratos. Ressarcimento em dobro, 

além da condenação em danos morais.

A parte requerida apresentou contestação (fls. 42/54), declarou que 

houve a realização dos contratos em litigio com os devidos documento 

originais da parte autora e que caso a parte autora não firmou 

pessoalmente tais instrumentos, possivelmente foi vítima de suposta 

fraude que se deu por culpa de terceiros. Para tanto, requer a 

improcedência da lide. Outrossim, apresentou pedido contraposto 

subsidiário caso seja procedente a demanda, para que a parte requerente 

devolva os valores depositados a fim de evitar enriquecimento sem causa.

 A parte requerente apresentou impugnação a contestação no prazo legal 

(fls 70/76).

Foi realizada audiência de conciliação que restou inexitosa, momento em 

que a parte requerente requereu o julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Fundamento e Decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução.

Ademais, na presente lide não se revela na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 301 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Portanto, passo diretamente a 

análise do mérito da causa.

DO MÉRITO.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que PROCEDEM EM PARTE os pedidos da ação e IMPROCEDEM o 

pedido contraposto.

O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo 

nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da República, e artigo 48 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em âmbito 

infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.080, o qual menciona que o 

Código de Defesa do Consumidor - CDC é norma de ordem pública.

Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de consumo 

inobstante as vontades das partes, em razão da indisponibilidade do 

direito fundamental em questão.

Assim, ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção 

que se dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de 

ordem probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria 

estática do ônus probatório, artigo 373) quanto no próprio CDC (teoria 

dinâmica, artigo 6º, inciso VIII).

Cabe mencionar ainda, que a parte autora pugnou pela inversão do ônus 

da prova, com sustentáculo no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa 

do Consumidor.

Dispõe o referido dispositivo: “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;”

Extrai-se do referido texto legal, a possibilidade de o magistrado conceder 

a inversão do ônus da prova quando verossímeis as alegações prestadas 

ou quando verificada a hipossuficiência do consumidor.

Há que se ressalvar, porém, a necessidade de averiguação quanto a 

capacidade probatória das partes, ou seja, deve-se verificar qual das 
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partes possui melhor condições de produzir a prova constitutiva do direito 

sustentado, sob pena de ferir os princípios do devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa, evitando-se a ocorrência da chamada prova 

diabólica.

Sob os referidos preceitos, passo a análise do caso concreto.

O consumidor, conforme mencionado, tem em seu favor a possibilidade de 

inversão do ônus da prova, uma vez que na maioria dos casos é 

considerado hipossuficiente perante o prestador de serviços ou 

fornecedor, seja econômica, jurídica ou tecnicamente.

No caso em testilha não se mostra diferente, uma vez que a parte autora 

confronta empresa de grande porte dotada de patrimônio imensurável, 

assistência jurídica de ponta, bem como perícia na área de energia, 

fatores que por si só acarretam grave desproporção.

Todavia, consoante mencionado, além dos referidos critérios, há que se 

verificar a quem melhor favorece a produção probatória, de modo a 

assegurar o devido processo legal e evitar-se a malfadada prova 

diabólica.

Desse modo, verifico que a requerida possui, na prática, melhores 

condições de produzir o acervo probatório necessário para estruturação 

processual, uma vez os contratos de telefonia, são de adesão, ou seja, o 

consumidor apenas adere as cláusulas postas, sem possibilidade 

preliminar de discussão. Ademais, hodiernamente, grande parte dos 

contratos é feito por meio eletrônico, ou meios telemáticos de 

comunicação, de modo que seria a requerida melhor capacitada a 

demonstrar as condições em que foram contraídas as responsabilidades 

advindas da prestação de serviço.

Assim, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Portanto, para a solução do litígio, deve a parte autora provar o fato 

constitutivo do seu direito e a parte ré fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito.

Na análise concreta da demanda, a parte requerida em contestação afirma 

que houve a realização dos contratos em litigio com os devidos documento 

originais da parte autora e que caso a parte autora não firmou 

pessoalmente tais instrumentos, possivelmente foi vítima de suposta 

fraude que se deu por culpa de terceiros.

Entretanto, a parte requerida, não demonstrou com provas e documentos, 

o instrumento dos 02 contratos (nº 60-524868/09999 e 60-524852/09999) 

devidamente assinados pela parte requerente ou pelo suposto terceiro 

que deu causa a fraude. Alias, sequer juntou cópias dos documentos 

originais que alega possuir da parte requerente.

Desta forma, o banco réu, não tomou os cuidados necessário que alegar 

ter feito, pois somente alegou e não fez prova sequer da fraude que 

supostamente sofreu de terceiro.

Outrossim, os fatos alegados pela parte autora somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Porém, 

conforme documentos trazidos com a inicial conclui que os fatos se 

passaram de forma narrada. Assim, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade.

Assim, a declaração de inexistência da relação jurídica que originou os 02 

contratos (nº 60-524868/09999 e 60-524852/09999), é medida que se 

impõe.

Por outro lado. O pedido contraposto da parte requerida de devolução dos 

valores entregues a parte requerente para se evitar o enriquecimento 

ilícito também não merece prosperar, isso porque, no mesmo sentido, o 

banco réu não fez prova alguma do TED realizado na conta da parte 

requerente. Não sendo possível assim, comprovar que houve o 

enriquecimento ilícito da parte requerente.

Outrossim, a repetição do indébito em dobro dos valores pagos pela parte 

autora referente aos 02 contratos (nº 60-524868/09999 e 

60-524852/09999), se justifica, pelo fato da ocorrência da cobrança das 

parcelas oriundas dos contratos indevidos vencidas e devidamente 

descontadas do benefício da parte autora, devendo assim o requerido 

arcar com a restituição dos valores, em dobro, para a autora.

 Entretanto, a restituição em dobro somente se efetiva nas parcelas 

devidamente cobradas e descontadas do benefício, ou seja, nas parcelas 

efetivamente pagas e não no valor total do contrato. Interpretação que 

decorre da simples leitura do artigo 42, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor, vejamos: “Art. 42. (...) Parágrafo único. 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.”

Portanto a repetição do indébito em dobro das parcelas indevidamente 

descontadas é medida que se impões.

Por fim, com relação aos danos morais, conforme dito acima, a relação 

estabelecida entre as partes é puramente de consumo, onde a requerida é 

prestadora de serviço e, que por expressa disposição legal, art. 22 do 

CDC, possui o dever de prestá-lo de forma eficiente e com qualidade. E 

quando prestado fora destas condições, resta caracterizado o ato ilícito.

A conduta noticiada ostenta potencial ofensivo à direito da personalidade 

da parte autora, o qual faz jus a uma compensação pelo abalo 

extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma situação 

vexatória, inegavelmente experimentando sensações que não podem ser 

consideradas mero aborrecimento corriqueiro.

Comprovada a existência do dano e do nexo causal e ausente excludente 

capaz de afastar a responsabilidade civil, identificados os elementos 

necessários á configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar 

o quantum.

 O Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

 DECIDO.

Ante o exposto, resolvo o mérito e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos da Petição Inicial e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil Lei 

13.105/15, para:

a) DECLARAR a inexistência de dívidas referente aos contratos (nº 

60-524868/09999 e 60-524852/09999) em nome da parte autora 

AURELINA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO.

b) CONDENAR a parte requerida BCV – BANCO DE CRÉDIO E VAREJO S/A 

a restituição em dobro, a título de repetição do indébito, dos valores das 

parcelas efetivamente descontadas do benefício da parte requerente 

oriundas dos contratos (nº 60-524868/09999 e 60-524852/09999) em 

nome da parte autora AURELINA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, 

devidamente atualizado, a partir da data do pagamento indevido, pela 

incidência de correção monetária pelo IGP-M (FGV), acrescido de juros 

moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme 

estabelece o art. 406 do Código Civil, artigo que determina que os juros 

legais correspondem aos indicados no § 1º do artigo 161 do Código 

Tributário Nacional. Restituição essa que deverá ser apurada na fase da 

liquidação de sentença.

 c) CONDENAR a parte requerida BCV – BANCO DE CRÉDIO E VAREJO 

S/A, ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização 

por danos morais, devidamente atualizado, a partir da data da citação, pela 

incidência de correção monetária pelo IGP-M (FGV), acrescido de juros 

moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme 

estabelece o art. 406 do Código Civil , artigo que determina que os juros 

legais correspondem aos indicados no § 1º do artigo 161 do Código 

Tributário Nacional.

d) CONDENAR, ainda, o Requerido, solidariamente, ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina 

o art. 85, §2º do NCPC, pelo fato da maioria dos pedidos aduzidos na 

exordial terem sido procedentes.

P.I.C.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 701661 Nr: 9639-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA PIRES GIMENES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ester da Silva Manso Gomes - 

OAB:15101

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

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/ RJ 86235

 Autos n° 9639-70.2011.811.0003 (701661)

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por BENEDITA PIRES 

GIMENES, devidamente qualificada, em face do executado BRASIL 

TELECON S/A, igualmente qualificado.

 Durante o trâmite processual, este Juízo deferiu o pedido de penhora de 

dinheiro do executado, por meio do Sistema BacenJud (fls. 213). Penhora 

essa que obteve êxito conforme recibo de fls. 214/215 e Ofício de fl. 219.

Devidamente intimada, a parte exequente requereu a realização de nova 

penhora via BacenJud para o bloqueio do valor que entende como 

remanescente, na quantia de R$309,28 (trezentos e nove reais e vinte e 

oito centavos).

 Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

1) DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PENHORA ONLINE.

NÃO merece prosperar os argumentos da parte exequente de nova 

penhora online, pois resto convicto que não há valores remanescentes 

para quitação, uma vez que no bloqueio de valores na conta bancária do 

executado de fls. 214/215 foi levado em consideração os valores 

atualizados expostos pela própria parte exequente às fls. 209/212.

Além disso, a parte executada não pode ser prejudicada pela incidência 

de juros e correção monetária, tendo como base o período que 

compreende o procedimento de penhora online e liberação dos valores, 

visto que não deu causa ao referido atraso.

Assim, INDEFIRO o pedido da exequente de nova penhora online e 

prosseguimento do presente feito.

2) DA EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO PELA OCORRÊNCIA DA 

SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXECUTIVA.

Observa-se, que houve a penhora de capital da parte executada, via 

Bacenjud, no equivalente ao valor integral do débito, ora executado, 

inclusive já se encontra depositado em Juízo judicial a referida quantia, 

conforme resta comprovado nos documentos de fls. 214/215 e Ofício de 

fl. 219.

Nesse sentido, não resta outra alternativa a este Juízo a não ser 

reconhecer que o presente feito alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a 

sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a obrigação.

Decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, para isso:

1) CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais.

2) DETERMINO que a Secretaria EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás de 

levantamento do valor depositado judicialmente (fl. 219), em benefício da 

parte exequente e de seu Causídico, transferindo os valor para as contas 

bancárias expressas na fl. 221, nas exatas proporções indicada na 

petição de fl. 220/221.

P.I.C.

Por fim, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o presente feito, com as 

baixas e anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

Rondonópolis/MT, 23/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 767879 Nr: 1279-10.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/PR8123

 Autos n° 1279-10.2015.811.0003 (767879)

Ação de Cobrança

Sentença.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

Primeiramente, em análise do Recurso Extraordinário 591797 que tramita 

no Supremo Tribunal Federal, observe-se que foi desautorizado a 

suspensão deste tipo de demanda até a prolação de sentenças nos 

Juízos de Primeiro Grau, passando a ser obrigatória a suspensão apenas 

nos Tribunais quando houver a impetração de recurso. Nesse sentido é o 

Acordão presente no referido Recurso Extraordinário:

“EM 08/03/2015.Expeça-se,em resposta ao ofício nº 322/2014, expediente 

esclarecendo que a decisão de sobrestamento proferida nestes autos não 

impede o prosseguimento das demandas de conhecimentos até a prolação 

de sentenças. Eventuais recursos em face da decisão meritória de 1º 

grau,contudo, continuam submetidos à regra de suspensão estabelecida 

na decisão publicada em 31/08/10.” (Recurso Extraordinário 591797)

Dessa forma, É INDEVIDA A SUSPENSÃO do presente feito, de modo que 

passo ao julgamento do presente feito, visto que está maduro para 

sentença.

Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por PEDRO FRANCISCO DA 

SILVA, em face do BANCO DO BRASIL.

Em resumo, o autor alega que possuía várias contas de cadernetas de 

poupança, durante o Plano Econômico 90 - Collor I, com data de 

aniversário anterior ao dia 15 de cada mês, as quais os rendimentos não 

foram corretamente calculados pelo Banco Requerido, causando-lhes 

consideráveis prejuízos, uma vez que não foram corrigidas com base no 

IPC, uma vez que os valores ainda estavam sob a sua guarda.

Assim na exordial pretende a condenação do Banco Requerido ao 

pagamento dos expurgos inflacionários devidos em razão da 

implementação do plano econômico Collor I, devidamente corrigidos e 

acrescidos dos juros legais, nos índices listados à fl.28 e 29.

Além disso, requereu a aplicação do art. 475-j e ss do CPC, para 

determinar que a parte requerida pague o valor total de R$89.765,48 no 

prazo de 15 (quinze) dias.

A PARTE REQUERIDA apresentou a sua CONTESTAÇÃO (FLS. 70/81). 

Entre outras questões arguidas fundamentou pela extinção do presente 

feito, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição vintenária.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Razão assiste a parte requerida quanto a ocorrência da PRESCRIÇÃO 

VINTENÁRIA da pretensão da parte autora, uma vez que os índices de 

reajustes da conta de poupança, que supostamente deveriam ser 

incididos no mês de março, abril e maio de 1990, possui a prescrição 

vintenária, na esteira do que reza o artigo 177 do CC/1916 conjugado com 

a norma de transição do Novo Código Civil.

 Dessa forma, considerando que o prazo prescricional se iniciou em 

março, abril e maio de 1990, data de vencimento da conta poupança, o 

momento exato em que o poupador teve ciência da equívoca aplicação 

dos índices, a data limite para a propositura da presente ação de cobrança 

foi a de março, abril e maio de 2009, contudo a presente ação somente foi 

ajuizada em 30/01/2015, após transcurso, portanto, de mais de vinte anos.

Decido.

Isso posto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, devido a prescrição da pretensão do autor, nos termos do art. 

487, II, do Novo CPC.

 CONDENO o requerente ao pagamento das custas e taxas judiciárias que 

deverão ser executados nos termos estabelecidos no art. 98, §3º do 

NCPC, devido ao fato da parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita, 

conforme decisão de fl. 68.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 719925 Nr: 967-05.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE PEREIRA FELIX, BRUNA INDIANO DE SOUZA 

SILVA, JESSICA INDIANO DE SOUZA, ERIKA INDIANO DE SOUZA, 

ROGÉRO INDIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A

 Autos n° 967-05.2013.811.0003 (719925)

SENTENÇA.

Vistos em Correição em Regime de Exceção.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por ERIKA INDIANO DE 

SOUZA e OUTROS, devidamente qualificados, em face do executado 

PORTO SEGUROS CIA DE SGES, igualmente qualificado.

 Observa-se que a parte executada as fls. 445/449 fez o pagamento 

voluntário da condenação no valor de R$ 33.865,94 (trinta e três mil, 

oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Entretanto, a parte exequente não satisfeita veio a juízo declarar que 

houve um saldo remanescente por equívoco dos cálculos do executado, e 

deste remanescente requer a incidência de 10% da multa e honorários 

nos termos do art. 526, § 2° do CPC. Ademais pleiteou a levantamento da 

parte incontroversa o que o fez as fls. 463.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte executada realizou o 

depósito judicial do total do débito o qual entende correto, na quantia de R$ 

33.865,94 (trinta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa 

e quatro centavos), conforme comprovantes e guias de depósito judicial 

em anexo às fls. 445/449.

Percebe-se que na petição de fls. 450/452 a parte exequente argumenta 

que o valor depositado judicial não é o suficiente para o pagamento do 

débito perseguido neste feito.

 Contudo, de acordo com os fundamentos deste Juízo já expostos no 

tópico anterior, é evidente que esses argumentos do exequente se trata 

de uma impugnação genérica, devido ao fato da parte não ter juntado nos 

autos qualquer memorial detalhado de cálculos que dê sustento as suas 

alegações.

Outrossim, resto convicto que os cálculos apresentados pelo executado 

(fls. 445/449) e o valor depositado pelo mesmo a título de quitação total do 

débito em tela, no valor de R$ 33.865,94 (trinta e três mil, oitocentos e 

sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), é o suficiente para o 

pagamento da dívida exposta neste feito executivo, bem como para o 

pagamento dos honorários advocatícios fixados por este Juízo, pois está 

coerente com a Sentença Condenatória e decisão do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso o qual, no acordão da Apelação nº 17401/2016 

(fls. 431/441), o qual determinaram que os cálculos de atualização da 

condenação fossem acrescido de correção monetária pelo INPC a partir 

da data da do fato (20/04/2012) e juros de 1% ao mês desde a citação.

Nesse sentido, é de reconhecer que o presente feito alcançou o seu 

objetivo, com a quitação total do débito, sendo de rigor a sua extinção, 

uma vez que devidamente satisfeita à obrigação.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação executiva, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil, para isso:

1) CONDENO a parte EXECUTADA, ao pagamento das custas e despesas 

processuais. DEIXO de condena-la ao pagamento dos honorários 

advocatícios, uma vez que o valor dos honorários está incluído no 

depósito judicial realizado pelo executado.

P.I.C

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, REMETA os autos a 

contadoria para cálculo das custas e despesas processuais, após 

INTIME-SE a parte EXECUTADA 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.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 754187 Nr: 9888-16.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO DE AMORIM MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO COMERCIO DE CALÇADOS 

LTDA-ME(DISTRIBUIDORA UNIÃO), BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A, SIMÃO THADEU ROMERO - OAB:16.960 

OAB/MS

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como r. 

Sentença de fls. 119/122 tendo estes autos adentrado na fase de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 226/227, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. Procedo a INTIMAÇÃO do 

devedor para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, 

acrescido de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos moldes previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário, no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 

523, §1º do CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, 

observando-se o disposto no artigo 525 do CPC/15

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 718493 Nr: 13957-62.2012.811.0003

 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: MAURO CONTO, NIRACY MARIANO CAMPOS CONTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:15055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:78723/SP, ANDERSON GERALDO DA CRUZ - 

OAB:182369/SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o Dr. LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA, 

OAB/MT nº 1882-O, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85514 Nr: 20905-11.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ENSINO DE 

RONDONOPOLIS, LUIZ CARLOS VARELLA DE OLIVEIRA, DEYSE 

PIMENTEL LOPES, EVA MARIUSA DE CAMARGO, ANDREIA DOS REIS 

JUIZ, GENOELA REZENDE DO CARMO, DJANIRA BARBOSA NOGUEIRA 

PIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza dos Santos 

Camargo - OAB:4765

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o Dr. RAFAELLY PRISCILA REZENDE DA 

ALMEIDA, OAB/MT nº 18.562, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 
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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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 271677 Nr: 4137-39.2000.811.0003

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEILE SOUSA CAMPOS ROSA CALACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO DIFUSAO BRANIFE DE RONDONOPOLIS 

LTDA, EDSON AMORIM PIRES, MILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA, HELIO 

APARECIDO PIRES, EPAMINONDAS LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B, SERGIO ANTONIO DOS 

SANTOS DAMIAN - OAB:3775-0

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o Dr. PAULO SÉRGIO CIRILO, OAB/MT nº 

5448/B, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 792515 Nr: 11317-81.2015.811.0003

 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: GILL CESAR FERREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA GRACIOLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o Dr. SAMIR BADRA DIB, OAB/MT nº 5205, 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 813844 Nr: 830-18.2016.811.0003

 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: MARILZA DA SILVA FREITAS

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

CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO a Dr. TATIANE BONISSONI, OAB/MT nº 

18.717, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 276708 Nr: 794-98.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MINORU KUSHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVANAH CONTABILIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o Dr. LUCIANA LUMIE KOBATA, OAB/MT nº 

5.131, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 731902 Nr: 12195-74.2013.811.0003

 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: 5S TRANSPORTES E LOGÍSTICA FARMACÊUTICA LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS 

SECURITÁRIOS LTDA, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A.VITTO JUNIOR - 

OAB:4.838, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O, LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA - OAB:156.997, 

VANESSA PINTO TECEDOR - OAB:SP0254142

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO a Dr. SOILA JORDANA PEREIRA, OAB/MT nº 

21780/O, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 48276 Nr: 3702-07.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SEMENTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GRACIANO DE MORAES -CERAMICA 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:15143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o Dr. MARCELLO MARK DE FREITAS, 

OAB/MT nº 15.143, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 811915 Nr: 63-77.2016.811.0003

 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: NIRACY MARIANO CAMPOS CONTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:15055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:78723/SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, Luciana Cavalcante Urze Prado - 

OAB:148.984 - SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o Dr. LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA, 

OAB/MT nº 1882-O, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 269077 Nr: 2573-25.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO FRANCISCO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PIRES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o Dr. PAULO SÉRGIO CIRILO, OAB/MT nº 

5448/B, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 703118 Nr: 11096-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO MACHADO, DAISE DE CARVALHO 

MACHADO, DEBORA CARVALHO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICIANA TAUCHERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como r. 

Sentença de fls. 421/423 tendo estes autos adentrado na fase de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 489/492, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. Procedo a INTIMAÇÃO do 

devedor para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, 

acrescido de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos moldes previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário, no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 

523, §1º do CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, 

observando-se o disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 407847 Nr: 3546-96.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M A DA SILVA COMERCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIA SUL COMERCIO E TRANSPORTES 

LTDA, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:5180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Antonio Pereira de 

Souza - OAB:6042, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 205/206, uma vez que já houve pedido de penhora 

"online".

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, em 05 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 706968 Nr: 1711-34.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERROU& SERROU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA URSULA EMPRE E PART LTDA, 

CARLOS CELSO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERT DA SILVA FERREIRA - 

OAB:OAB/MS 8966, Samuel Carvalho Junior - OAB:5491/MS, 

VANUZA VIDAL SAMPAIO - OAB:2.472-A, WILSON FRANCISCO 

FERNANDES FILHO - OAB:7729/MS

 Vistos.

Intime-se a parte adversa a fim de se manifestar acerca dos embargos de 

declaração opostos às fls. 626/639, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 707724 Nr: 2538-45.2012.811.0003

 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: MAURICIO SILVA MACEDO VAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA RUZA DAL BO - 

OAB:OAB/MT 11.882-B

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

OAB:13241-A/MT

 Vistos.

À fl. 155 foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém não foi localizada no 

endereço declinado nos autos (fl. 158).

É o relatório. Decido.

Verifico que a parte autora só não foi devidamente intimada porque 

mudou-se de endereço, bem assim foi procedida a intimação do patrono 

da autora para manifestar porém não o fez.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 714431 Nr: 9634-14.2012.811.0003

 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: SBARDELLINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEVENUTO - COM. DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ZONTA - OAB:290795/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos e examinados.

 Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação, ante a 

impossibilidade de encontrar bens passiveis de penhora (fls. 78/79).

Deste feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Custas pelo autor, se devidas.

 Sem honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório.

Após, o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 440824 Nr: 9493-63.2010.811.0003

 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: AMEFERTIL AGRICOLA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:160493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN - OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora, 

aduzindo, em síntese, a existência de omissão/contradição/obscuridade 

na sentença, requerendo, a procedência dos embargos para o fim afastar 

a prescrição reconhecida (fls. 271/272).

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC (fls. 273).

A parte contrária se manifestou requerendo a rejeição por se tratar de 

embargos protelatórios (fls. 276/277).

É o breve relatório. Passo a decidir.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o autor, 

irresignada com a sentença, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

conheço dos presentes embargos e nego provimento.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 718048 Nr: 13500-30.2012.811.0003

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT13994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:MT/8.194-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora, 

aduzindo, em síntese, a existência de omissão/contradição/obscuridade 

na sentença, requerendo, a procedência dos embargos para o fim de 

reajustar a data para atualização da dívida (fls. 132/135).

A parte contrária mesmo intimada não se manifestou (fls. 135/136).

É o breve relatório. Passo a decidir.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o autor, 

irresignada com a sentença, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material).

 Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa, tendo em vista que o Magistrado à época 

fixou a correção monetária pelo INPC e juros incidente a partir da data de 

25//11/2011 correspondente ao vencimento da obrigação, o que foi 

constado na exordial que o réu desde a primeira parcela não efetuou o 

pagamento do que foi pactuado.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

conheço dos presentes embargos e nego provimento.

Certifique-se a tempestividade do recurso de fls. 142/151. Caso 

tempestivo, intime-se a parte contrária a fim de apresentar as 

contrarrazões recursais no prazo legal.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 446538 Nr: 1720-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIMAQUINAS PECAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora, 

aduzindo, em síntese, a existência de omissão/contradição/obscuridade 

na sentença, requerendo, a procedência dos embargos para o fim de 

manter o valor da execução devida indicado às fls. 100/101 (fls. 116/119).

A parte contrária mesmo intimada não se manifestou (fls. 120/121).

É o breve relatório. Passo a decidir.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o autor, 

irresignada com a sentença, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material).

 Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa, tendo em vista que a decisão de fls. 

115/115verso acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, já que 

a parte não havia sido intimada para o cumprimento da obrigação fixada o 

que excluiu a aplicação das multas e encargos.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.
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Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

conheço dos presentes embargos e nego provimento.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 867536 Nr: 5777-81.2017.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO KIYOSHI WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, NIVALDO 

JOSE PADILHA, ANTONIO MIGUEL FONTES, MATO GROSSO COMERCIO 

DE COMBUSTIVEL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTINA EVANITA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

 Vistos e examinados.

 Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação (fl. 73 ).

O requerido ainda foi citado, foi determinado a sua intimação para 

manifestar-se, porém não se quedou-se inerte (fls. 79).

 Deste feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Custas pelo autor, se devidas.

 Sem honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório.

Após, o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 808834 Nr: 17600-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GIOVANI OLIVEIRA, FRANCISCA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À fl. 30 foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém não manifestou nos autos 

(fl. 33).

É o relatório. Decido.

Verifico que a parte autora mesmo intimada em seu endereço quedou-se 

inerte não manifestando nos autos.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 804862 Nr: 16266-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTONIEL MARQUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o pagamento da diligência às fls. 53/54.

Citem-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 712185 Nr: 7238-64.2012.811.0003

 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: JOSE LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIALDA SOARES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BORGES DE SOUZA - 

OAB:15.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 19.363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 Vistos.

À fl. 147 foi expedida a determinada que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos à fl. 149.

Foi tentada a intimação pessoal via AR e também via mandado, porém foi 

localizada no endereço declinado nos autos e não manifestou nos autos 

(fls. 151/156).

É o relatório. Decido.

Verifico que a parte autora só não foi devidamente intimada porque 

mudou-se de endereço, bem assim foi procedida a intimação do patrono 

da autora para manifestar porém não o fez.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 707836 Nr: 2653-66.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRINHA SOARES DE ANDRADE

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

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATINGNA - OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À fl. 65 foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém não manifestou nos autos 

(fl. 68).

É o relatório. Decido.

Verifico que a parte autora mesmo intimada em seu endereço quedou-se 

inerte não manifestando nos autos.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 728965 Nr: 9698-87.2013.811.0003

 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: CARLOS CELSO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERROU & SERROU LTDA, EDSON SERROU 

BARBOSA, JUSSARA DAS GRAÇAS DA SILVA GOSCH
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON FRANCISCO FERNANDES 

FILHO - OAB:7729/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - OAB:4738/MT, 

SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto às fls. 202/209, pela parte 

autora, em face da sentença, sob o fundamento de que a referida decisão 

é omissa vez que não fixou honorários advocatícios.

Os embargos foram interpostos tempestivamente, fl. 210.

A parte adversa manifestou-se pelo improvimento dos embargos de 

declaração, posto que a pretensão neles deduzida não pode ser acolhida 

por falta de amparo legal (fls. 213/214).

É o breve relatório. Decido.

Os embargos de declaração foram opostos sob o argumento de omissão 

na sentença de fls. 197/198 quanto aos honorários advocatícios.

 Compulsando os autos, verifica-se que a decisão realmente encontra-se 

com ponto omisso no tocante à fixação de honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço dos embargos e dou-lhe provimento para suprir 

a omissão constante na sentença e condenar a parte requerente Carlos 

Celso do Nascimento ao pagamento dos honorários advocatícios em favor 

da requerida Jussara das Graças da Silva Gosch, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil, 

permanecendo “in totum” os demais termos daquela decisão.

Prossiga com o cumprimento das determinações exaradas às fls. 197/198.

Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 736679 Nr: 15970-97.2013.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ANTUNES LARA -ME, ANTONIO 

CARLOS ANTUNES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT9708A

 Vistos.

Intime-se a parte adversa a fim de se manifestar acerca da petição de fls. 

115/116, no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 751178 Nr: 8391-64.2014.811.0003

 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: LUZIA MARQUES, ARDS, LFDSN, LUCIANA DA SILVA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL LOG. SOLUÇÕES EM LOGISTICA 

LTDA. ME, ALVARO CENTRO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS, 

AUTO REAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

 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: ENIO CESAR GONÇALVES 

PIMENTA - OAB:71.720 MG, FLAVIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE 

FERNANDES - OAB:21851

 Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

conheço dos presentes embargos e nego provimento.Intimem-se e se 

cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 796690 Nr: 13041-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GIOVANI OLIVEIRA, FRANCISCA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À fl. 23 foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém não manifestou nos autos 

(fls. 27/28).

É o relatório. Decido.

Verifico que a parte autora mesmo intimada em seu endereço quedou-se 

inerte não manifestando nos autos.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 727675 Nr: 8536-57.2013.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS EUGENIO PEZARICO, INES MARIA IZOTON 

PEZAROCO, CRISTIANE PEZARICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, 

VERÔNICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto às fls. 70/71, pela parte 

autora, em face da sentença, sob o fundamento de que a referida decisão 

é omissa vez que não fixou honorários advocatícios.

A parte adversa manifestou-se pelo improvimento dos embargos de 

declaração, posto que não houve parte sucumbente (fls. 74/75).

É o breve relatório. Decido.

Os embargos de declaração foram opostos sob o argumento de omissão 

na sentença de fls. 68/68v quanto aos honorários advocatícios.

 Compulsando os autos, verifica-se que a decisão realmente encontra-se 

com ponto omisso no tocante à fixação de honorários advocatícios.

Quanto ao que fora alegado pela parte embargada, observo que o artigo 

485, §2º, "in fine", determina que em no caso do abandono de causa 

referente ao item III do artigo citado, o autor será condenado ao pagamento 

das despesas e dos honorários advocatícios. Sendo que, no presente 

caso, os honorários são devidos.

Ante o exposto, conheço dos embargos e dou-lhe provimento para suprir 

a omissão constante na sentença e condenar a parte requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios, estes no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, do CPC, permanecendo “in totum” 

os demais termos daquela decisão.

Prossiga com o cumprimento das determinações exaradas às fls. 68/68v.

Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 733510 Nr: 13488-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS ANTUNES LARA -ME, 

ANTONIO CARLOS ANTUNES DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141
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 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora, 

aduzindo, em síntese, a existência de omissão/contradição/obscuridade 

na sentença, requerendo, a procedência dos embargos para o fim de 

retomar o curso desta ação (fls. 50/52).

Os embargos são tempestivos (fls. 73).

A parte contrária intimada se manifestou requerendo o acolhimento dos 

embargos opostos (fls. 71/72).

É o breve relatório. Passo a decidir.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que aconteceu nesse caso específico 

da decisão ora questionada.

Isso porque, conforme alegado pela embargante que transigiram nos autos 

6776-73.2013.811.0003, todavia, afirma que o contrato discutido no 

referido feito do contrato n. 42289783-5, o que difere do contrato 

executado nestes autos de n. 17873594-0, fatos que foram validados pela 

requerida às fls. 71/72.

Ressalto, ainda, que somente a parte requerida pediu a extinção do 

presente feito, conforme se evola dos autos às fls. 36/37 e, logo após, 

tem a decisão extinguindo o presente feito (fl. 38).

Deste modo, restando evidenciada à existência de contradição que está 

elencada no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, a pertinência do 

recurso é manifesta a fim de reconhecer de ser revogada a decisão de 

fls. 38 e consequentemente retorno do feito ao seu curso normal.

Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

conheço dos presentes embargos e dou-lhe provimento para o fim de 

anular a decisão de fl. 38, ante a ocorrência de contradição.

Consequentemente, intime-se a parte autora para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 799131 Nr: 13977-48.2015.811.0003

 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: JONAS LEMOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20.191-A

 Vistos.

Tendo em vista a apresentação de novos documentos às fls. 109/117, 

intime-se a parte autora a fim de se manifestar. no prazo de 05 dias.

Após, conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 700154 Nr: 8125-82.2011.811.0003

 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: INEZ DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO BARÃO, JOSE JERONIMO 

DA SILVA, MINERDI CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA, OLIVEIRA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIFICO que, até a presente data, a parte autora não foi intimada para 

apresentar os Memoriais Finais.

Dessa forma e, 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, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar memoriais finais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 376932 Nr: 5269-24.2006.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANIZIA LEMOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR HEITOR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVA LEMOS MIRANDA - 

OAB:10.039/MS, JOSE CARLOS VINHA - OAB:7963/MS, PAULA 

VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:13053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 Edital de Intimação Penhora - Conversão Arresto Em Penhora ME103

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Almir Heitor Duarte, Cpf: 

28859570778, Rg: 887.959 SSP MT Filiação: Clodoveu Heitor Machado e 

Durvaleta Duarte Machado, data de nascimento: 07/02/1950, brasileiro(a), 

natural de Comendador gomes-MG, casado(a), comerciante, Endereço: 

Rua: Pedro Ferrer, N°: 1215, Bairro: Jardim Mato Grosso, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Descrição dos Bens Penhorados:Um imóvel objeto da matrícula nº. 4.322, 

folhas 01, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis 

- MT., constituído pelo Lote 10, quadra 41, Vila Autora.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 712766 Nr: 7848-32.2012.811.0003

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 7848-32.2012.811.0003

 ESPÉCIE: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

PARTE RÉQUERIDA: DUARTE & ALENCAR LTDA-ME

CITANDO(A, S): DUARTE & ALENCAR LTDA – ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ: 07.746067/0001-46, na pessoa de seu 

REPRESENTANTE LEGAL.

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante resumo das alegações constantes da 

petição inicial, abaixo lançado, para querendo respondê-la no prazo legal.

 ADVERTÊNCIAS: 1) O prazo para responder é de 15 (quinze) dias, 

contados da data da expiração do prazo deste edital. 2) Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora na petição inicial (art. 307 do CPC).

 RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: “Cuida-se de 

Reintegração de Posse com pedido liminar em que a parte autora alega ter 

firmado um Contrato de Arrendamento Mercantil de n. 1224206, na data de 

30/10/2009, para arrendamento dos seguintes veículos: a) marca FIAT, 

tipo CARRO, modelo UNO MILLE WAY ECON, chassi 

9BD15802AA6332716, cor PRETA, ano 2009, placa NPK – 5448; b) marca 

FIAT, tipo CARRO, modelo UNO MILLE WAY ECON, chassi 
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9BD15844AA6368170, cor PRATA, ano 2009, placa NPK – 5518; c) FIAT, 

tipo CARRO, modelo UNO MILLE WAY ECON, chassi 

9BD15844AA6361633, cor PRATA, ano 2009, placa NPK – 5538; QUE, os 

bens foram recebidos pela parte ré em perfeitas condições e 

funcionamento; QUE, o arrendatário se obrigou a pagar pelos bens 48 

(quarenta e oito) parcelas mensais, fixas e consecutivas no valor de R$ 

1.804,46 (um mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos); 

QUE, a solução amigável tornou-se impossível; QUE, notificou a parte 

requerida, mas em vão. Após discorrer sobre a matéria de fato e de direito 

aplicável ao caso aludido, requer a procedência dos pedidos iniciais. Dá à 

causa o valor de R$ 37.957,32 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e 

sete reais e trinta e dois centavos).”

DESPACHO/DECISÃO: “Feitos Cíveis nº 7848-32.2012.811.0003 (CI nº 

712766) Ação: Reintegração de Posse com Pedido Liminar Requerente: 

Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil Requerido: Duarte e 

Alencar Ltda Vistos, I – BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação de Reintegração 

de Posse com Pedido Liminar’ em desfavor de DUARTE E ALENCAR LTDA, 

com qualificação nos autos embasado no contrato de arrendamento 

mercantil, sob nº 1224206, cujos objetos são os veículos Fiat Uno Mille 

Way Economy, cor preta, 2009, placas NPK-5448, chassi 

9BD15802AA6332716; Fiat Uno Mille Way Economy, cor prata, 2009, 

placas NPK-5518, chassi 9BD15844AA6368170 e Fiat Uno Mille Way 

Economy, cor prata, 2009, placas NPK-5538, chassi 

9BD15844AA6361633. Diz o autor que, devido ao atraso no pagamento 

das prestações, constituiu a demandada em mora, através de regular 

notificação extrajudicial (Protesto) e, por isso, dado ao seu 

inadimplemento, configurou-se a resolução do arrendamento mercantil e, 

com a inicial, carreou os documentos necessários. II – A prova documental 

que instrui a inicial dá suporte à concessão da liminar de reintegração de 

posse do bem descrito na peça de ingresso. O autor comprovou ‘in limini’ a 

posse indireta sobre o bem, a mora do devedor, o esbulho praticado a 

menos de ano e dia e a perda da posse em caráter definitivo. Assim, nos 

termos do artigo 928 do Código de Processo Civil, defiro a expedição de 

mandado de reintegração de posse dos bens Fiat Uno Mille Way Economy, 

cor preta, 2009, placas NPK-5448, chassi 9BD15802AA6332716; Fiat Uno 

Mille Way Economy, cor prata, 2009, placas NPK-5518, chassi 

9BD15844AA6368170 e Fiat Uno Mille Way Economy, cor prata, 2009, 

placas NPK-5538, chassi 9BD15844AA6361633 em favor do autor. 

Cumprido o mandado, cite-se o réu para, no prazo de (15) quinze dias, 

contestar a ação, caso queira, nos termos do art. 930 do mesmo Estatuto 

Processual, constando as advertências dos artigos 285 e 319, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se. Rondonópolis, 25 de julho 

de 2012. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito"

"Vistos. DEFIRO o pedido de fl. 138/138v quanto à citação por edital, tendo 

em vista o esgotamento dos meios para citação pessoal do requerido. 

CITE-SE o requerido via edital. Cumpra-se.”

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciário, digitei.

 Rondonópolis - MT, 24 de outubro de 2018.

Angélica Alves de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 293794 Nr: 8363-19.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOARES IMPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDA DA CRUZ PANIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer em Cartório a fim de retirar 

o Termo de Penhora e adotar as providências devidas junto ao Cartório 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 293794 Nr: 8363-19.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOARES IMPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDA DA CRUZ PANIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 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 no cumprimento do mandado de 

avaliação do Imóvel penhorado nos autos. O pagamento deverá ser 

realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diliências, 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.: 399187 Nr: 12673-92.2007.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETER SERVICOS DE ENGENHARIA TELEFONIA E 

REPRESENTACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RONDON PLAZA SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para 

CONTRARRAZOAR o Recurso de Apelação interposto, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 705952 Nr: 630-50.2012.811.0003

 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: SINOSSERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, JORGE LUIS FRAGA DE OLIVEIRA - OAB:27570/RS, 

JORGE PINTO DE OLIVEIRA - OAB:12418/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 630-50.2012.811.0003

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: SINOSSERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

PARTE RÉ: WESLEY DE JESUS SANTOS

CITANDO(A, S): WESLEY DE JESUS SANTOS, inscrito no CPF: 

716.143.031-34.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/01/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 38.032,78

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Ação de Cobrança de Débito 

Consorcial em que a parte autora alega ser administradora de grupo de 

consórcios, com administração do grupo 0276; QUE o prazo do 

autofinanciamento foi de 60 (sessenta) meses; QUE o consorciado 

demandado aderiu a este grupo, mediante aquisição da cota n. 079, 
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firmando, para tanto, o Termo de Cessão de Direitos e Obrigações em 

Grupo de Consórcio, comprometendo-se a pagar uma parcela 

correspondente a 1,6667%, em cada parcela; QUE, o crédito, à época da 

adesão, de R$ 11.137,00 (onze mil, cento e trinta e sete reais), optando 

pela troca do valor do bem, no valor de R$ 27.640,00 (vinte e sete mil e 

sessenta e quatro reais); QUE, para o débito ficou alienado fiduciariamente 

em garantia o veículo camionete SILVERADO 4.1, marca GM, ano/modelo 

1997, cor VERMELHA, chassi 8AG244NEVVA137302, renavam 

678869731, placa KDJ – 4087; QUE, o requerido não cumpriu com as 

obrigações de pagamento do débito. Após discorrer sobre a matéria de 

fato e de direito aplicável ao caso aludido requer a procedência dos 

pedidos iniciais. Dá à causa o valor de R$ 38.032,78 (trinta e oito mil, trinta 

e dois reais e setenta e oito centavos).”

DESPACHO: “Processo nº: 630-50.2012.811.0003 Natureza: Cobrança de 

Débito Consorcial Requerente: Sinosserra Administradora de Consórcios 

S/A Requerido: Wesley de Jesus Santos VISTOS EM CORREIÇÃO. I – 

Cite-se o requerido na forma requerida na inicial (art. 222 e seguintes do 

CPC), para querendo, apresentar resposta no prazo legal; consignando do 

mandado as advertências dos arts. 285 e 319, ambos do Código de 

Processo Civil. II – Apresentada a resposta, certifique-se a tempestividade 

e dê-se vista à parte autora, ou decorrido o prazo sem resposta, 

certifique-se e venham os autos conclusos. III – Cumpra-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 14 de fevereiro de 2012. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito"

"Vistos. DEFIRO o pedido de fl. 110/110v, tendo em vista o esgotamento 

dos meios para citação pessoal do requerido. CITE-SE os requeridos via 

edital na forma do artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se.”

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 24 de outubro de 2018.

Angélica Alves de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 738806 Nr: 1225-78.2014.811.0003

 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: CIRSO CARDOSO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 

OLIVEIRA - OAB:7.206-B/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Intimação do procurador da parte autora, para no prazo legal 

contrarrazoar o recurso de apelação de fls 86/112.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 746876 Nr: 6086-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525

 PROCESSO N° 6086-10.2014.811.0003 (Cód. 746876)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Primeiramente, quanto ao pedido formulado à fls. 43, determino que seja 

realizada no sistema RENAJUD a restrição geral dos veículos em nome do 

executado.

Quanto a alegação de fraude à execução feita à fls. 45, intime-se o 

terceiro adquirente, Sr. Alan Kiszewski Melo, no seguinte endereço: Rua 

Armando Fajardo, n° 199, Residencial JL, Vila Aurora I, CEP 78740-036, 

Rondonópolis-MT, para, no prazo de 15 (quinze) dias, opor embargos de 

terceiros, conforme dispõe o artigo 792, par.4°, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 441816 Nr: 10486-09.2010.811.0003

 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: JOEL RUFINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO CANDIDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 PROCESSO Nº 10486-09.2010.811.0003 (441816)

SENTENÇA

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Ação Indenização por Danos Material e Morais movida por Joel 

Rufino de Souza em desfavor de Aureo Cândido Costa, Tabelião de 

Registro do Cartório de Protesto de Títulos desta Comarca, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Sustenta o autor que nos autos em apenso lhe fora concedido uma liminar 

onde determinava que o Cartório de Registro de Protestos, cujo tabelião é 

o requerido, efetuasse a suspensão de um protesto apontado por Interaço 

Industria Metalurgica LTDA.

Entretanto, alega o autor que após diversas ordens para que o requerido 

efetuasse a suspensão do protestado apontado, este se quedou inerte, 

razão pela qual sofreu diversos prejuízos de âmbito material e moral, 

consistente na impossibilidade de adquirir à prazo mercadorias úteis na 

prestação de serviços, sua fonte de renda, o que também lhe teria gerado 

abalo moral.

O feito foi distribuído perante à 3ª Vara Cível desta Comarca, que 

posteriormente declinou competência para este juízo, sob alegação de 

estar este prevento.

O requerido contestou o feito às fls. 62/67, arguindo ausência de ato ilícito.

O autor por sua vez, impugnou o feito, refutando as teses apresentadas 

na contestação, sem, contudo, aduzir fatos novos.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é 

juridicamente possível. Presentes os pressupostos processuais.

O processo se encontra maduro para decisão e não se faz necessária 

dilação probatória, porquanto a prova documental traz a exata dimensão 

do mérito do feito, o que oportuniza abreviamento de rito na forma do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Analisando toda a prova carreada aos autos, denoto ser inaplicável o 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que não há qualquer tipo 

de relação de consumo entre às partes, razão pela qual competiria ao 

autor a comprovação integral dos danos sofridos.

Com relação ao pedido de indenização por danos material, verifica-se nos 

autos que o autor não conseguiu comprovar, e sequer juntou documentos 

neste sentido, que sofreu algum tipo de dano material pela conduta 

desidiosa do requerido, seja dano emergente ou lucros cessantes, não 

podendo tal dano ser presumível, até porque o dano material sofrido deve 

ser estimável e comprovado.

Neste sentido:

“(...) DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA 

OCORRÊNCIA (...) O dano material na modalidade de danos emergentes ou 

lucro cessante requer comprovação já que não pode ser presumido. (...) 

(Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018)”

Razão pela qual, o pleito deve ser rejeitado.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, verifico que a 

astreintes fixadas nos autos em apenso visa justamente indenizar a parte 

pelo dano sofrido em decorrência do descumprimento da decisão judicial, 

razão pela qual, uma condenação nestes autos importará em dupla 

punição do requerido pelos mesmos fatos, o que deve ser evitado, em 

respeito ao princípio non bis in idem.

Ademais, o autor não conseguiu demonstrar o dano moral sofrido, que no 

caso em concreto não pode ser presumível, por ser de caráter subjetivo, 

havendo a necessidade de se demonstrar o abalo vivenciado.
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Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, ante a não comprovação dos danos materiais sofridos com 

a desídia do requerido e quanto ao dano moral, ante a existência de 

fixação de multa, à título de indenização, nos autos em que ocorreu o 

descumprimento da decisão judicial.

Condeno o autor ao pagamento das taxas e custas processuais, bem 

como em honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 713121 Nr: 8222-48.2012.811.0003

 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: RUI REZENDE RIBEIRO, MARIA APARECIDA SILVA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DE PAZ DA VILA OPERARIA, 

MARIA ALVES DIAS, ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES, 1º 

TABELIONATO E REGISTRO DE IMÓVEIS, NICOLE BROWN UTZ, JULIANE 

ZAUPA FUZARO, EDINEY JUNIOR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 PROCESSO N° 822-48.2012.811.0003 (Cód. 713121)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Primeiramente, quanto ao pedido formulado à fls. 181/182, para retirada da 

requerida Maria Alves Dias do polo passivo desta ação, entendo pelo 

indeferimento.

A requerida peticionante consta no polo passivo desta ação, pois ela 

detém a delegação e titularidade do Cartório de Paz da Vila Operária, 

sendo desta feita, responsável pessoalmente pelas atos do Cartório, 

conforme dispõe o artigo expressamente o artigo 22 da Lei 8.935/94.

Desta feita, não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida 

supra mencionada.

Ademais, analisando os autos, verifica-se que a requerida Rosângela 

Auxiliadora Garcia Peres, registradora do 1° Tabelionato e Registro de 

Imóveis de Rondonópolis foi devidamente citada, conforme consta em fls. 

70, quedando-se inerte, não apresentando contestação.

Diante deste fato, declaro a revelia da requerida Rosângela Auxiliadora 

Garcia Peres, registradora do 1° Tabelionato e Registro de Imóveis de 

Rondonópolis, conforme dispõe o artigo 344 do CPC.

Quanto ao prosseguimento do feito, verifica-se que o processo 

encontra-se na fase de saneamento.

Assim, por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser corrigida até o 

momento, dou o feito por saneado.

Nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, por não comportar 

julgamento antecipado da lide, fixo como ponto controvertido a 

comprovação:

a) Da alegação de nulidade, decorrente de hipótese da compra e venda, 

objeto da presente ação, não ter sido revestida da forma prescrita em lei, 

especificamente, quanto a alegação de falsidade nos documentos 

necessários para a realização da compra e venda;

Quanto ao ônus da prova, ao autor cabe comprovar a falsidade dos 

documentos apresentados pelos requeridos quando da realização do 

negócio de compra e venda do imóvel, objeto da presente ação.

Aos requeridos, cabem a comprovação da veracidade dos documentos 

apresentados para concretizar o negócio de compra e venda.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias especificarem as 

provas que pretendem produzir, bem como se manifestarem a respeito de 

possível esclarecimentos ou ajustes na decisão de saneamento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 774422 Nr: 4075-71.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE BISLER STACHOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES N. SILVA - 

OAB:OAB/MT 18.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRIK CAMARGO NEVES - 

OAB:156541/SP, SERGIO SELEGHINI JUNIOR - OAB:144709/SP

 PROCESSO Nº 4075-71.2015.811.0003 (774422)

SENTENÇA

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com 

reparação por danos morais movida por Elizabete Bisler Stachovski em 

desfavor de Anhanguera Educacional LTDA, ambas devidamente 

qualificada nos autos.

Sustenta a autora que contratou os serviços educacionais prestados pela 

requerida em abril de 2013, tendo nos meses seguintes pago regularmente 

as mensalidades referente a sua contraprestação aos serviços que lhe 

eram dispendidos, até que em 26 de setembro do ano de 2013, por 

motivos pessoais, fez o trancamento de sua matrícula.

Alega que em maio de 2014 ao tentar realizar compras no comércio local 

foi surpreendida com a negativação de seu nome por um débito 

supostamente devido ao requerido, no valor de R$264,43 (duzentos e 

sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

A liminar para suspenção da exigibilidade do crédito foi deferida às fls. 

27/28.

O requerido regularmente citado contestou o feito às fls. 32, alegando 

estar agindo dentro de seu direito ao cobrar uma dívida que lhe é devida.

A autora impugnou à contestação às fls. 55/60, aduzindo que a requerida 

não se manifestou sobre o débito objeto da ação, cujo vencimento teria se 

dado em outubro de 2014, mas sim sobre mensalidades referentes ao ano 

de 2015.

Às fls. 76 a autora informou que a requerida não cumpriu com a liminar 

deferida.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é 

juridicamente possível. Presentes os pressupostos processuais.

O processo se encontra maduro para decisão e não se faz necessária 

dilação probatória, porquanto a prova documental traz a exata dimensão 

do mérito do feito, o que oportuniza abreviamento de rito na forma do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Analisando toda a prova carreada aos autos, denota-se indiscutível a 

aplicação do disposto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, portanto, deve ser regida por suas normas.

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, sendo o promovente 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicada em seu favor a 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, tendo em vista a documentação juntada aos autos.

Pretende a autora, que seja declarado inexistente o débito que originou a 

negativação de seu nome, bem como seja indenizado por danos morais 

amargados experimentados, uma vez que quando da origem do débito em 

discussão a autora não mantinha mais qualquer vínculo com a instituição.

O pedido da parte reclamante se encontra devidamente instruído nos 

autos.

O promovido em sua contestação não contestou o débito objeto da ação, 

descrito na certidão de negativação de fls. 26 no valor de R$264,43 

(duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), 

limitando-se a informar que cumpriu a liminar outrora deferida e a 

existência de outros débitos, entretanto, não refutou ou sequer 

apresentou documentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivo 

do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Ainda, tem-se que a autora conseguiu demonstrar que em data anterior a 

origem do suposto débito, efetuou o trancamento de sua matrícula (fls. 

19), o que pelos próprios documentos trazidos pelo requerido, só poderia 

ensejar em cobranças um ano após o trancamento da matrícula, caso esta 
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não fosse reaberta.

Deste modo, onde o pedido não foi contestado, deve-se presumir que os 

fatos alegados são verdadeiros, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Ainda neste sentido, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME 

NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE 

EM DISCUSSÃO JUDICIAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ – 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO 

PROVIDO. O enunciado nº 385 da súmula do STJ, apenas é aplicável aos 

casos em que o devedor contumaz não questiona a existência do débito. 

Se o pedido indenizatório está embasado na cobrança de débito já quitado, 

não há aplicação do mencionado verbete. No caso, declarado a 

inexistência do débito cobrado, e contestada outras inscrições indevidas, 

configura-se a pretensão indenizatória. O quantum indenizatório deve 

estar pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de 

forma a prevenir que o agente causador volte a praticar o ato ilícito, desde 

que não caracterize enriquecimento sem justa causa à vítima. (Ap 

62122/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 

01/08/2016)” (grifei)

Impende ressaltar, ainda, que os danos morais amargados pela parte ativa 

dispensam a produção de prova, pois, em respeito ao art. 14, da Lei 

8.078/91, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, não 

se apurando a culpa, bastando para sua configuração à prova do defeito, 

do dano causado ao consumidor e do nexo causal entre o dano e o 

defeito.

No caso, o dano moral consistiu na inscrição indevida do nome da 

consumidora em órgãos restritivos de crédito, por não ter a requerida 

comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, 

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência do 

pedido.

Por oportuno, comparecem os julgados abaixo:

 93616060 - RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE 

TELEFONIA FIXA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. LINHA TELEFÔNICA QUE NÃO PERTENCE AO AUTOR. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. 

Impossível falar na exigibilidade do débito em questão, pois a ré não 

comprovou a legalidade da contratação dos serviços impugnados pela 

parte autora e sequer contesta o fato de constar nas faturas CPF diverso 

do pertencente ao autor. Não restou demonstrada nos autos a existência 

de relação contratual entre as partes. E sendo inexigível a cobrança, 

indevida a inscrição em órgão de proteção ao crédito feita com base nela. 

2. A inscrição indevida em cadastros de devedores acarreta o dano moral 

puro, ou seja, o dano in re ipsa, que dispensa a comprovação do prejuízo. 

3. O quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 2.000,00) merece ser 

mantido na ausência de recurso da parte autora, salientando que as 

turmas recursais têm fixado valor superior para os casos de negativação 

indevida. 4. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 

Recurso inominado desprovido. (TJRS; RecCv 40303-46.2012.8.21.9000; 

Porto Alegre; Primeira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Lucas Maltez 

Kachny; Julg. 28/05/2013; DJERS 03/06/2013).

Quanto à indenização por dano moral, o art. 5º, X, da Constituição Federal 

prevê que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação.

Assim, entendo que o quantum indenizatório deve pautar-se nos critérios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixado num montante que 

tenha veramente o condão de reparar, ou ao menos amenizar o dano 

sofrido e, em contrapartida, inibir o autor da conduta ilícita, evitando, 

assim, que ele volte a violar o direito à honra e à imagem de outrem, razão 

pela qual entendo ser razoável e proporcional a quantia de R$2.000,00 

(dois mil reais) quanto ao dano moral experimentado.

Quanto a petição de fls. 76 onde a autora relata que a requerida 

descumpriu a liminar deferida, tenho que razão não lhe assiste, pois tais 

débitos não são objetos da presente ação, conforme se denota na 

certidão de negativação de fls. 77.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, nos seguintes termos:

a) DECLARO inexistente o débito discutido nos autos e, via de 

consequência, CONFIRMO a liminar outrora deferida; e

 b) CONDENO o promovido a indenizar a promovente no montante de 

R2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com 

fulcro no art. 14, caput, da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de 

mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso (09/05/2014), nos termos da Súmula nº 54 do STJ e 

artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a 

partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo 

pagamento.

Condeno a requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, bem 

como em honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 865155 Nr: 4999-14.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAG DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L D BENDLIN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO JESUS SOARES - 

OAB:44.977/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.56, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 859540 Nr: 3079-05.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNELLO BRUM FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABBS JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.44, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 894372 Nr: 3268-46.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO

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

SILVA - OAB:OAB/MS5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 889779 Nr: 1599-55.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO EDSON MACHT - 

OAB:11.529/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 896834 Nr: 4277-43.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA TRANSPORTES EIRELI - ME, CARLOS 

LEANDRO DE VASCONCELOS

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

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.24, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 848046 Nr: 10811-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO GASPARELLO, SUELENE ROZA 

GASPARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 897013 Nr: 4344-08.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MATO GROSSO- SICREDI CENTRO 

NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS 

LTDA, ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA, MARIA DO SOCORRO 

RODRIGUES BAENA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.18, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 424018 Nr: 6197-67.2009.811.0003

 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: CELSO NUNES DE ANICESIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADOBRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, CLEIDE APARECIDA LEITE MARANGONI FI, CLEIDE APARECIDA 

LEITE MARANGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE REZENDE 

- OAB:6.358/MT, PRISCILA IKEDA CAETANO - OAB:MT0018596/O, 

SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Carlos Richthejk - 

OAB:40.813-PR, ROBERTO DE AVELAR - OAB:8165/MS, ROGÉRIO DE 

AVELAR - OAB:12.303-A/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEIDE APARECIDA LEITE MARANGONI 

FI, CNPJ: 07009424000166. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: No dia 29/08/2008, as partes pactuaram o contrato de 

compra e venda de 01(um) veículo Trac/C trator marca Scania, modelo 

R124 GA 4x2 NZ 400 6x2, placa BWM 8266, Renavam 812783689, 

Ano/modelo 2003/2003, cor branca, chassi 9BSR4X2A033543220, tipo 

cavalo mecânico, a diesel, onde o autor era comprador e a ré vendedora, 

VALOR DA VENDA 235,00,00(duzentos e trinta e cinco mil reais), 

duzentos mil pago financiamento leasing e trinta e cinco mil pago em 3 

cheques, em vencimento 10,11 e 12 de setembro 2008.Após a compra o 

veículo começou a apresentar problemas mecânicos, arcando o autor com 

gastos de 32.737,48 ( trinta e dois mil setecentos e trinta e serte reais e 

quarenta e oito centavos). sendo as parte rés informadas dos problemas 

e das despesas, mas a parte ré não deu retorno, Assim o autor busaca a 

tutela jurisdicional pra que a partes requeridas restitua ao autor o valor 

referente aos gastos no conserto do veículo, e que deseja o pedido 

julgado procedente, condenando as partes requeridas a pagar ao autor o 

valor de R$32.737, trinta e dois mil setecentos e trinta e serte reais e 

quarenta e oito centavos), bem como das custas processuais e 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. requer a ctação 

das partes requeridas para apresentar defesa sob pena de revelia. Dá-se 

valor à causa em R$32.737, trinta e dois mil setecentos e trinta e serte 

reais e quarenta e oito centavos. Termo em que pedem deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 216/216v quanto à 

citação por edital, tendo em vista o esgotamento dos meios para citação 

pessoal da requerida Cleide Aparecida Leite Marangoni ME.CITE-SE a 

requerida via edital.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, Helena Amélia Moraes 

dos Santos, digitei.

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018

Angélica Alves de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 392821 Nr: 6353-26.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENIA AGRO CIENCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS, LUCIANO DILLI - OAB:58793/RS, LUIZ 

AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se 

manifestar acerca do petitório de fls. 195, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 713423 Nr: 8541-16.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO IBSEN CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:30

Valor do débito:21.126,17

Resumo das alegações da parte autora:

Despacho/Decisão:Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 138 quanto à citação por edital, tendo em vista o 

esgotamento dos meios para citação pessoal do requerido.

CITE-SE o requerido via edital.

Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 721196 Nr: 2217-73.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Paulo Roberto Olendino, Cpf: 

53736567120, Rg: 972.234 SSP MT Filiação: Jose Matias Olendino e Floriza 

Alves do Carmo, brasileiro(a), solteiro(a), empresario, Endereço: Rua São 

Paulo, 139, Bairro: Centro, Cidade: Pedra Preta-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 434157 Nr: 2823-09.2010.811.0003

 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: MM CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANHANI & FREITAS LTDA, UNITRAFO 

TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:14.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AULO AUGUSTO PRATO - 

OAB:20166/PR

 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 no BAIRRO- CIDADE ALTA 

cumprimento do mandado de INTIMAÇÃO DO PERITO nomeado nos autos. 

O pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diliências, 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.: 406973 Nr: 2720-70.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONATTI & CIA LTDA - EPP, OCTAVIO 

BONATTI, GENI MARASSI BONATTI, ALYNE DE MELO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 713836 Nr: 8972-50.2012.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CELSO JARDIM RODRIGUES DA 

CUNHA, MARILDA MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora que os autos encontram-se 

com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 823752 Nr: 4218-26.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, 

LUCIANO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre as correspondências devolvidas de 

folhas nº66/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 821168 Nr: 3285-53.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISOM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, 

ROBSON SILVA RODRIGUES, ISAIAS BOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA MACHADO MARTINS - 

OAB:18268/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.90, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 449910 Nr: 5090-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG LAJES IND E COM DE ARTEFATOS DE 

CONCRETO LTDA, PAULO ROBERTO DE MATOS, LAURO SALVATI, 
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SÉRGIO RENE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS SHINDY 

HILDEBRANDT IDE - OAB:17742/O, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 434529 Nr: 3195-55.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMERY SOUZA COSTA ME, ROSEMERY 

SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485, NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - OAB:3497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre as correspondências devolvidas de 

folhas nº84/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 740829 Nr: 2534-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E FERREIRA DE OLIVEIRA, EDILSON FERREIRA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre as correspondências devolvidas de 

folhas nº54/55.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008207-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008207-52/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito Autora: Valeska Machado Martins. Ré: Distribuidora 

de Energia S/A – Energisa Mato Grosso. Vistos, etc. VALESKA MACHADO 

MARTINS, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito” em desfavor de DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – energisa 

mato grosso, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

tutela provisória de urgência e assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz a autora é consumidora de energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº 6/2506575-6, conforme cópia dos documentos juntados 

aos autos às (fls.20/33 – correspondência ID 15469213 a ID 15469220); 

que, é advogada, porém, atualmente atua como assessora de gabinete na 

Procuradoria Municipal, conforme documento de (fl.36 – correspondência 

ID 15469225). Ademais, informa que suas faturas sofreram aumento 

injustificado a partir do mês de maio/2018; que, para corroborar com suas 

alegações carreia aos autos documento comprobatório do consumo de 

Unidade Consumidora de seu vizinho (fl.40 – correspondência ID 

15469231); que, encontra-se adimplente com todas as faturas regulares, 

em conformidade com o documento de (fl.33 – correspondência ID 

15469220). Por derradeiro, a parte autora requer que a ré suspenda a 

exigibilidade da fatura referente ao mês de setembro de 2018, no importe 

de R$346,59 (trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove 

centavos), bem como, abstenha-se de efetuar a suspensão do 

fornecimento do serviço, e, ainda, determinar à ré a troca do medidor 

(relógio/padrão) da Unidade Consumidora sob nº6/2506575-6, devendo 

obstar-se a ré de emitir faturas em valores exorbitantes, sob pena de 

aplicação de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais), 

conforme item ‘a’ de (fl.14 – correspondência ID 15469002, fl.12). D E C I D 

O: Considerando os documentos de (fls.23/24), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação 

proposta pela autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos 

autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CEMIG – CORTE 

DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – INADIMPLENCIA DE 

FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE FATURAMENTO – DISCUSSÃO 

DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AFERIÇÃO DO VALOR – 

RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO EM RAZÃO DESTE DÉBITO 

– DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – INDEFERIMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A concessionária do serviço 

público não pode se valer do corte de energia para compelir o consumidor 

ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de faturamento, sob pena de 

violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve ser deferida a 

antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no fornecimento do 

serviço de cunho essencial, quando em discussão os critérios adotados 

para aferição do valor correspondente ao refaturamento e para determinar 

o restabelecimento dos serviços interrompidos por estes débitos. (...).” 

(grifei) (TJ/MG, nº única: 0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio 

Vilela, Dt julg. 01/06/10) “Decisão Monocrática. Agravo de instrumento com 

pedido de efeito suspensivo. Relação de consumo. Ação de obrigação de 
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fazer cumulada com pedido de compensação por danos morais e 

antecipação de tutela. Fornecimento de energia elétrica. Troca do medidor 

por outro equipado com chip. Faturas que passaram a ser emitidas em 

valores excessivos e fora do padrão de consumo do agravado. Tentativa 

de resolução administrativa do problema que restou infrutífera. 

Inconformismo da concessionária manejado em face da decisão do Juízo a 

quo que deferiu o pleito de tutela de urgência. Verossimilhança do direito 

alegado. Possibilidade do autor/agravado não conseguir honrar com os 

altos valores das contas de luz, as quais estão sendo contestadas 

judicialmente, acarretando, em consequência, a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica para sua residência, serviço essencial e 

necessário à preservação da dignidade da pessoa humana. Manutenção 

da decisão agravada. Inteligência da súmula 59 deste Tribunal. Recurso 

conhecido e desprovido, com amparo no artigo 932, inciso IV, alínea a, in 

fine, do Código de Processo Civil.” (TJ-RJ - AI: 00310499820168190000 

RIO DE JANEIRO BELFORD ROXO 3 VARA CIVEL, Relator: WILSON DO 

NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 01/08/2016, VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 02/08/2016) Sendo 

assim, o corte no fornecimento de energia de elétrica, em virtude de 

faturas eventuais, emitidas em razão de consumo entendido pela 

requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não deve 

prevalecer. O corte, somente seria possível nos casos de 

inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês. No entanto, as 

alegações do autor levam a crer – em sede de convencimento sumário – 

que com o intuito de compelir a autora ao pagamento da fatura eventual a 

parte ré fundira aquela à fatura regular. Assim, defiro parcialmente a tutela 

provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a empresa 

ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

Unidade Consumidora nº6/2506575-6, em razão da fatura referente ao 

mês setembro/2018, bem como, efetue a troca do medidor/relógio/padrão, 

no prazo de (5) dias úteis, sob pena de aplicação de astreintes no importe 

de R$300,00 (trezentos reais), limitando-se à importância de R$3.000,00 

(três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo. Todavia, condiciono 

o cumprimento da tutela provisória de urgência ao depósito da importância 

discutida nos autos, qual seja, R$346,59 (trezentos e quarenta e seis 

reais e cinquenta e nove centavos) na Conta Única do Tribunal de Justiça, 

devendo o referido depósito ser comprovado nos autos (art.297, CPC). De 

outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no 

item ‘e’ de (fl.15 – correspondência ID 15469002, fl.13), eis que entendo, 

por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar 

a ampla defesa. Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada suscetível 

de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se converter 

o recurso em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do Código de 

Processo Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO 

CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70066999855, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 06/12/2015) (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no Novo 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada 

no dia 13 de dezembro de 2018, às 08:30 horas, CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 21 de setembro de 2018. Luiz Antonio Sari Juiz de Direito, em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009168-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIDE SANGO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009168-27/2017 Ação: Cobrança de Honorários Autora: Janaina de 

França Borges. Réus: Leodário Correa de Oliveira e Outra. Vistos, etc. 

JANAINA DE FRANÇA BORGES, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Honorários” em 

desfavor LEODÁRIO CORREA DE OLIVEIRA e LAIDE SANGO DE 

OLIVEIRA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que a parte 

autora distribuíra o presente feito por dependência do Processo Físico sob 

nº3682-59.2009.811.0003 (Código – 421403), que tramitam nesta Vara, 

intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (15) quinze dias, comprove nos autos a correta distribuição da 

presente demanda junto ao Cartório Distribuidor. Transcorrido o prazo, 

certifique-se nos autos e, venham-me conclusos para o devido 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 09 

de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007120-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO CAETANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007120-61/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco Cartões S/A. Executada: Ronivaldo Caetano de Oliveira. 

Vistos, etc. BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução por 

Quantia Certa” em desfavor de RONIVALDO CAETANO 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 á inicial de (fls.46/49 – 

correspondência ID 15211445 ao ID 15211468). Cite-se a parte executada, 

para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, efetue o 

pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 

827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o 

valor dos honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 

13.105/15) Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o 

Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: 

ao advogado do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005953-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 
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n°1005953-09/2018 Ação: Indenização por Lucros Cessantes Autora: 

Transovel Transportadora Ouro Verde Ltda. Rés: Transportes Panorama 

Ltda e Outro. Vistos, etc. TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Indenização por Lucros Cessantes” em desfavor de 

TRANSPORTES PANORAMA LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: D E C I D O: 

Considerando o documento de (fls.63 – correspondência ID 14535975), 

hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). 

Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 18 

de dezembro de 2018, às 09:00 horas, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008898-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS COIMBRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1008898-66/2018 Vistos. Trata-se de uma Ação Anulatória 

de Débito, sobrevindo pedido de liminar, José Oliveira dos Santos Coimbra, 

move em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A., devidamente qualificados nos autos. Distribuída a ação, vieram-me 

os autos conclusos. Por fim, compulsando os autos verifica-se que o réu 

sequer fora citado; que, a parte autora requereu a desistência da ação à 

(fl.27 –ID 15938408). É o relato. Decido. Trata-se de ação de busca e 

apreensão, proposta pela autora em 04.10.2018, entretanto, a parte autora 

pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Portanto, não há que se falar em 

interesse processual na presente, sendo esta uma das condições da 

ação, nesse sentido é a jurisprudência: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. Nos termos 

do art. 267, VIII do CPC, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, 

quando o autor desistir da ação.” (TJ-SP - AR: 603848020108260000 SP 

0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA 

DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, VIII, DO CPC. PROCESSO 

AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70047288766, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado 

em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa 

Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação de Busca e Apreensão” promovida 

por José Oliveira dos Santos Coimbra, em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A., com qualificação nos autos, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela 

autora. Sem honorários porque não houve citação, certifique-se o trânsito 

em julgado ante a desistência do prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis – MT, 18 de outubro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008608-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA COSTA NOGUEIRA SILVA (AUTOR(A))

M. E. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008608-51/2018 Ação: Cobrança de Seguro c/c Indenização Autor: M. 

E. L. S. e Outra. Ré: Bradesco Seguro e Previdência S/A. Vistos, etc. M. E. 

L. S. e LUCIANA COSTA NOGUEIRA, com qualificação nos autos, propôs a 

presente “Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização” em desfavor de 

BRADESCO SEGURO E PREVIDÊNCIA S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, a autora em sua exordial pugna pela citação da parte ré. Por fim, 

compulsando os autos verifica-se que o réu sequer fora citado; que, a 

parte autora requereu a desistência da ação à (fl.82 – correspondência ID 

15616752). É o relatório necessário. D E C I D O: Trata-se de ação de 

Cobrança de Seguro c/c Indenização por Dano Material, proposta pela 

autora em 15.02.2018, entretanto, a parte autora pugna pela extinção do 

feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Portanto, não há que se falar em interesse processual na 

presente, sendo esta uma das condições da ação, nesse sentido é a 

jurisprudência: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO 

COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. Nos termos do art. 267, VIII do CPC, 

extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o autor desistir 

d a  a ç ã o . ”  ( T J - S P  -  A R :  6 0 3 8 4 8 0 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA 

DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, VIII, DO CPC. PROCESSO 

AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70047288766, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado 

em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa 

Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação de Cobrança de Seguro c/c 

Indenização” promovida por M. E. L. S. e LUCIANA COSTA NOGUEIRA, 

com qualificação nos autos, em desfavor de BRADESCO SEGURO E 

PREVIDÊNCIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com fulcro no artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela autora. Sem 

honorários porque não houve citação, certifique-se o trânsito em julgado 

ante a desistência do prazo recursal, arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo (art.90, CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

08 de outubro de 2018. Dr. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito da 2ª Vara 

Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008972-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008972-23/2018 Ação: Indenização por Dano Material Autor: 

Transportadora Calcário Ltda (Transcal). Réu: Rosetti Equipamentos 

Rondoviários Ltda. Vistos, etc. TRANSPORTADORA CALCÁRIO LTDA 

(TRANSCAL), pessoa jurídica de direito privado, propôs a presente “Ação 
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de Indenização por Dano Material” em desfavor de ROSETTI 

EQUIPAMENTOS RONDOVIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado 

sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. Por fim, 

compulsando os autos verifica-se que o réu sequer fora citado; que, a 

parte autora requereu a desistência da ação à (fl.172 – correspondência 

ID 15779564). É o relatório necessário. D E C I D O: Trata-se de ação de 

reparação, proposta pela autora em 05.10.2018, entretanto, a parte autora 

pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Portanto, não há que se falar em 

interesse processual na presente, sendo esta uma das condições da 

ação, nesse sentido é a jurisprudência: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. Nos termos 

do art. 267, VIII do CPC, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, 

quando o autor desistir da ação.” (TJ-SP - AR: 603848020108260000 SP 

0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA 

DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, VIII, DO CPC. PROCESSO 

AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70047288766, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado 

em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa 

Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei). Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação de Indenização por Dano Material” 

promovida por TRANSPORTADORA CALCÁRIO LTDA (TRANSCAL), em 

desfavor de ROSETTI EQUIPAMENTOS RONDOVIÁRIOS LTDA, com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela autora. 

Sem honorários porque não houve citação, certifique-se o trânsito em 

julgado ante a desistência do prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis - MT, 10 de outubro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000928-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA MARA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000928-15/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A. Ré: Cintia Mara Borges. Vistos, etc. 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, propôs a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de CINTIA MARA BORGES, com qualificação nos 

autos, a autora em sua exordial pugna pela busca e apreensão liminar do 

bem. Por fim, compulsando os autos verifica-se que o réu sequer fora 

citado; que, a parte autora requereu a desistência da ação à (fl.52 – 

correspondência ID 13514037). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Trata-se de ação de busca e apreensão, proposta pela autora em 

15.02.2018, entretanto, a parte autora pugna pela extinção do feito sem 

resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Portanto, não há que se falar em interesse processual na presente, 

sendo esta uma das condições da ação, nesse sentido é a jurisprudência: 

“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AÇÃO 

RESCISÓRIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, 

VIII, DO CPC. Nos termos do art. 267, VIII do CPC, extingue-se o processo, 

sem resolução do mérito, quando o autor desistir da ação.” (TJ-SP - AR: 

603848020108260000 SP 0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 

PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. PROCESSO AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA, EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

NA FORMA DO ARTIGO 267, VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 

70047288766, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 

70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Data de 

Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao exposto e princípios de 

direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a 

presente “Ação de Busca e Apreensão” promovida por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, em desfavor de CINTIA MARA BORGES, com qualificação 

nos autos, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Custas pela autora. Sem honorários porque não houve citação, 

certifique-se o trânsito em julgado ante a desistência do prazo recursal, 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 8 de outubro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000311-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAIR PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000311-89/2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Ré: Olair Pereira da Silva. Vistos, etc. OMNI 

S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de 

direito privado, propôs a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de OLAIR PEREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, a 

autora em sua exordial pugna pela busca e apreensão liminar do bem. Por 

fim, compulsando os autos verifica-se que o réu sequer fora citado; que, a 

parte autora requereu a desistência da ação à (fl.46 – correspondência ID 

10344112). É o relatório necessário. D E C I D O: Trata-se de ação de 

busca e apreensão, proposta pela autora em 19.01.2017, entretanto, a 

parte autora pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Portanto, não há que 

se falar em interesse processual na presente, sendo esta uma das 

condições da ação, nesse sentido é a jurisprudência: “LOCAÇÃO DE 

IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. 

Nos termos do art. 267, VIII do CPC, extingue-se o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor desistir da ação.” (TJ-SP - AR: 

603848020108260000 SP 0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 

PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. PROCESSO AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA, EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

NA FORMA DO ARTIGO 267, VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 

70047288766, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 

70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Data de 

Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao exposto e princípios de 

direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a 

presente “Ação de Busca e Apreensão” promovida por OMNI S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito 

privado, em desfavor de OLAIR PEREIRA DA SILVA, com qualificação nos 

autos, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas pela autora. Sem honorários porque não houve citação, 

certifique-se o trânsito em julgado ante a desistência do prazo recursal, 
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arquive-se com as anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007557-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBERSON LOPES MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007557-05/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Disal 

Administradora de Consórcio Ltda. Réu: Kleberson Lopes Matos. Vistos, 

etc. DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, propôs a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de KLEBERSON LOPES MATOS, com qualificação nos autos, a 

autora em sua exordial pugna pela busca e apreensão liminar do bem. Por 

fim, compulsando os autos verifica-se que o réu sequer fora citado; que, a 

parte autora requereu a desistência da ação à (fl.35 – correspondência ID 

15440835). É o relatório necessário. D E C I D O: Trata-se de ação de 

busca e apreensão, proposta pela autora em 05.09.2018, entretanto, a 

parte autora pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Portanto, não há que 

se falar em interesse processual na presente, sendo esta uma das 

condições da ação, nesse sentido é a jurisprudência: “LOCAÇÃO DE 

IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. 

Nos termos do art. 267, VIII do CPC, extingue-se o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor desistir da ação.” (TJ-SP - AR: 

603848020108260000 SP 0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 

PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. PROCESSO AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA, EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

NA FORMA DO ARTIGO 267, VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 

70047288766, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 

70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Data de 

Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Ante ao exposto e princípios de 

direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a 

presente “Ação de Busca e Apreensão” promovida por DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em desfavor de KLEBERSON 

LOPES MATOS, com qualificação nos autos, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela autora. Sem honorários 

porque não houve citação, certifique-se o trânsito em julgado ante a 

desistência do prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo (art.90, CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

08 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005771-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAL PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA ZUCHIERI BRESSAN OAB - MT13.375 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1005771-57/2017 Vistos. Trata-se de uma Ação de Despejo, 

sobrevindo pedido de liminar, que Dal Participações Ltda. , move em 

desfavor de Rodorápido Transportes Ltda., devidamente qualificados nos 

autos. Distribuída a ação, vieram-me os autos conclusos. Por fim, 

compulsando os autos verifica-se que o réu sequer fora citado; que, a 

parte autora requereu a desistência da ação à (fl.62–ID 15926724). É o 

relato. Decido. Trata-se de ação de Despejo, proposta pela autora em 

21.08.2017, entretanto, a parte autora pugna pela extinção do feito sem 

resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Portanto, não há que se falar em interesse processual na presente, 

sendo esta uma das condições da ação, nesse sentido é a jurisprudência: 

“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AÇÃO 

RESCISÓRIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, 

VIII, DO CPC. Nos termos do art. 267, VIII do CPC, extingue-se o processo, 

sem resolução do mérito, quando o autor desistir da ação.” (TJ-SP - AR: 

603848020108260000 SP 0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 

PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. PROCESSO AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA, EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

NA FORMA DO ARTIGO 267, VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 

70047288766, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 

70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Data de 

Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Ante o exposto e princípios de direito 

atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a presente 

“Ação de Despejo” promovida por Dal Participações Ltda., move em 

desfavor de Rodorápido Transportes Ltda , com qualificação nos autos, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas 

pela autora. Sem honorários porque não houve citação, certifique-se o 

trânsito em julgado ante a desistência do prazo recursal, arquive-se com 

as anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis – MT, 18 de outubro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005736-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005736-63/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Ré: Wayson Wenner Vieira Viana. 

Vistos, etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de WAYSON WENNER VIEIRA 

VIANA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido de desistência 

e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485 

VIII do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, proceda as devidas baixas e eventuais 

desbloqueios, após arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

08 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005573-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA GANDARA SERAFIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 
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ACERCA DA CERTIDÃO ID. 16114115, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008373-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTONN JOSE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008158-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RODRIGUES CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001726-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLENDA DANTAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004502-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELHANY IBEIJI MODOLON CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002318-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000385-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRAGA DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA OAB - BA22644 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000835-80.2016.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista o 

alegado pela devedora (Num. 16060376), certifique a Sra. Gestora o 

ocorrido. Após, dê-se vista a exequente e voltem-me conclusos. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 24 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000113-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANI SOMAVILLA BAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000113-52.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, arquive-os com a baixa e anotações necessárias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002932-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSON CESAR JOSE DA SILVEIRA (EXECUTADO)

SAULO MARQUES SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002932-93.2016.8.11.0003. Vistos etc. Homologo o pedido 

de desistência da penhora sobre os imóveis nº 49136, 49142, 49143, 

49144, 68765, 90879, 90880 e 92031, do CRI local, formulado no Num. 

15424863, para que surta seus legais efeitos. Expeça ofício para baixa 

das averbações inseridas nas mencionadas matrículas, intime o 

exequente para proceder os atos necessários para o devido 

cancelamento, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 828, §§2º 

e 3º do CPC. Intime o devedor Celson César José da Silveira, via Oficial de 

Justiça, acerca da indisponibilidade dos valores pelo Sistema BacenJud, 

bem como do bloqueio dos veículos pelo Sistema RenaJud, nos endereços 

descritos no Num. 12948996. Após, intime a parte credora para promover 

o andamento do feito, indicando outros bens passíveis de penhora para 

satisfação da dívida, juntando, inclusive o demonstrativo atualizado do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 24 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007368-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DOURADO DE SOUZA (AUTOR(A))

E. D. L. (AUTOR(A))

D. L. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO PINHEIRO JOTA OAB - MT0014553A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007368-61.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Considerando a realização da Semana Nacional de Conciliação, promovida 

pelo e. Tribunal de Justiça, designo o dia 06 de novembro de 2018 às 

16h20 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos 

seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

24 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002216-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO HENRIQUE DOS REIS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002216-66.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor para 

promover o andamento do feito, declinando o atual endereço para 

localização do veículo e do requerido, para posterior cumprimento do 

mandado de busca, apreensão e citação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004777-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO DE SOUZA DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004777-92.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004875-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (EMBARGANTE)

VIVIANE GUERINI DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Código Processo nº. 1004875-77.2018.8.11.0003 Vistos etc. Recebo os 

embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja 

vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial 

o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15. Intime o embargado, para 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). 

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis - MT, 13 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005016-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIFER ALEX CARAFFINI OAB - MT0013909A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDELVAMAR MENEZES DE ARAUJO (REQUERIDO)

ELISSANDRA RIBEIRO SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 889238 Nr: 1389-04.2018.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIARA FERREIRA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANTONIO DA SILVA, SONIA MARIA 

RIVOLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 889238

Vistos etc.

 A opoente requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, alegando não ter condições de pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

No entanto, observa-se dos documentos anexados à exordial à fls. 91/117 

(declarações do imposto de renda), que a opoente possui renda capaz e 

suficiente a suportar o pagamento das despesas do presente feito.

 Assim, considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em 

casos de ausência de condições financeiras, indefiro a concessão do 

benefício, vez que não preenchido os requisitos legais.

Encaminhe os autos ao Distribuidor para apuração do valor das custas a 

serem recolhidas, intimando a opoente para o pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do artigo 290 do CPC.

Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis - MT, 15 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 861685 Nr: 3749-43.2017.811.0003

 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: ELSON LUIZ DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABIN SERVIÇOS DE BOMBAS INJETORAS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIVELINO LUCIO DE RESENDE - 

OAB:7147-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TORBAY GORAYEB 

- OAB:7361/MT, ROBERTO GORAYEB - OAB:OB/MT 4024-B

 CD. PROC. 861685Vistos etc.1.0 - DA REVELIAA embargada foi 

devidamente citada e não ofereceu contestação (fls. 234). Assim, decreto 

a revelia da parte ré, sendo que o prazo processual para esta correrá em 

cartório da data da publicação dos atos decisórios no órgão oficial, 

podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em 

que se encontrar, nos termos dos artigos 344 e 346, caput e parágrafo 

único, do CPC. 2.0 – DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVASO 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, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência.Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. 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, 23 de outubro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 384506 Nr: 12565-97.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RUBENS FERREIRA DE BRITO, 

ROSYMAR SOARES DE FIGUEIREDO BRITTO, ROSYMAR SOARES DE 

FIGUEIREDO BRITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE VOLPE 

CAMARGO - OAB:OAB/MS 7.684, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A, VOLPE CAMARGO ASSOCIADOS - 

OAB:OAB/MS296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Ex positis, ante o cumprimento da obrigação, julgo extinta a presente ação 

de execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Determino, desde logo, o levantamento do valor depositado à fls. 

386/390, pela exequente. Transitada em julgado, ou havendo desistência 

do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 23 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 734605 Nr: 14367-86.2013.811.0003

 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: MARIA JOSE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENIR BATISTA CAMPOS, ESPÓLIO DE 

CILENE BATISTA CAMPOS, OLDEMAR LIBARDONI, MARINA NOGUEIRA DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES ALVES MACEDO 

NETO - OAB:13708/MT

 Vistos et. Ao réu revel, citado por edital - fls. 176, nomeio Curador 

Especial na pessoa do Defensor Púiblico que atua na vara. Também 

nomeio Curador Especial aos ausentes, na pessoa do mesmo defensor 

público. Intime.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 45190 Nr: 2607-39.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COSTA MARQUES, ELIA BORGES 

MARQUES, FABIANA GUIMARAES COSTA MARQUES, ADEVAIR 

FERREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, FERNANDA LIMA - OAB:186.247-OAB/SP, THIAGO 

NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:OAB/SP225901

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DO DIA 

26.11.2018 PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, CONFORME FLS. 302.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 733242 Nr: 13273-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENE SANTANA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. O TJ/MT ainda não dispõe dos meios previstos no artigo 257, II 

do CPC. Assim, deve a parte cumprir o despacho anterior, sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 45190 Nr: 2607-39.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COSTA MARQUES, ELIA BORGES 

MARQUES, FABIANA GUIMARAES COSTA MARQUES, ADEVAIR 

FERREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, FERNANDA LIMA - OAB:186.247-OAB/SP, THIAGO 

NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:OAB/SP225901

 INTIMAÇÃO DO(S) PATRONO(S) DO TERCEIRO EXECUTADO PARA QUE 

INDIQUE(M), NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, O ENDEREÇO 

PARA INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO INDICADO ÀS FLS. 265 (Sr. 

Hélio de Souza Costa Tresso) PARA CIENTIFICÁ-LO DA DESIGNAÇÃO DA 

DATA PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 422829 Nr: 5051-88.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 422829

Vistos etc.

 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL, qualificado nos autos, ingressou 

com CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra WILSON JOSÉ DE SOUZA, 

também qualificado no processo.

 À fls. 291/292, o credor informa que houve o pagamento do débito pelo 

executado, referente aos honorários sucumbenciais arbitrados.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924 inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução de sentença de honorários, ante o 

cumprimento da obrigação. Eventuais custas remanescentes serão 

arcadas pelo executado. Transitada em julgado, ou havendo desistência 

do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 23 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 417437 Nr: 13061-58.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACNDS, BHNDS, LAURA CRISTINA NEVES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA SEMENTES TROPICAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Código nº 417437

Vistos etc.

Mantenho as decisões à fls. 773 e 803/804, pelos seus próprios 

fundamentos, devendo a parte interessada buscar os meios processuais 

próprios para modificá-la.

Considerando o interesse de menores no pólo ativo da lide, o depósito em 

Juízo é a melhor maneira de controle pelo Juízo e pelo Parquet, não 

subsistindo interesses outros de que os depósitos sejam efetuados 

diretamente na conta corrente da representante legal dos infantes.

Intime.

 Rondonópolis-MT, 23 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 415599 Nr: 11253-18.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIS SCHROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO RAVANELLO, WALDINEY SILVA 

NEVES, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT/7662, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B

 Código nº 415599

Vistos etc.

Considerando que os pagamentos realizados pela Itaú Seguros S/A, 

encaminhe os autos à contadoria judicial para atualização do débito, 

devendo serem adotados como parâmetros as decisões proferidas na 

Primeira e Segunda instâncias.

Após, digam as partes.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 396796 Nr: 10348-47.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, MÉRCIA CHAVES 

ALVES PEREIRA KLAUS, CLEIRY ANTONIO DA SILVA ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES PRESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, MERCIA CHAVES ALVES PEREIRA KLAUS - 

OAB:MT/10635, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12093-B, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie à instituição financeira cientificando-a desta decisão, bem como 

para que se abstenha de promover a transferência do automotor a quem 

quer que seja, sem autorização deste Juízo. Deverá a credora informar ao 

Juízo quem é o credor fiduciante para a expedição do ofício.A fim de 

garantir a efetividade deste decisum, determino que seja efetuado o 

bloqueio dos automóveis pelo sistema renajud. Com relação ao veículo 

placa NVO 7795, deverá ser promovido o bloqueio de circulação, 

inclusive.Intime. Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis - MT, 23 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 91063 Nr: 2392-58.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA, GILMAR DE SOUZA BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANDEIRANTES S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, GILMAR DE SOUZA BRUNO - OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 CD. PROC. 91063

Vistos etc.

Os autos foram encaminhados à Contadora Judicial, vindo aos autos o 

cálculo à fls. 499/506.

Devidamente intimados para manifestação, as partes anuíram com o valor 

apontado no mencionado documento.

Considerando que o cálculo apresentado pela Sra. Contadora Judicial 

obedeceu os parâmetros legais e ante a anuência das partes, homologo-o 

para que surta seus efeitos legais.
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Intime o segundo exequente para, em 05(cinco) dias, efetuar a devolução 

do valor levantado a maior, conforme indicado à fls. 502.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista ao executado 

para requerer o que de direito.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 23 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433226 Nr: 1890-36.2010.811.0003

 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: ARNOLDO MARTY JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI VITORIO MARCHETT, ESPÓLIO DE JOSÉ 

OSMAR BORGES, AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROTTER MEDA - 

OAB:PR/25.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRICIA CARLIENE 

BARROS GIACOMOLLI (ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

1890-36.2010.811.0003, Protocolo 433226, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774465 Nr: 4087-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DELFINO NETO, SUYANNE 

MARTINS DELFINO, MARCOS JOSE DOS SANTOS, MARISTELA DEJAVITE 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO - 

OAB:17058/O, EDERSON SANTOS NEVES - OAB:18174, GILMAR 

ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT11.436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO COSTA 

NICOLINO, para devolução dos autos nº 4087-85.2015.811.0003, 

Protocolo 774465, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448634 Nr: 3813-63.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY ADAO PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MOURA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON WAGNER GARCIA - 

OAB:12458

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAELLY 

PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

3813-63.2011.811.0003, Protocolo 448634, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731260 Nr: 11700-30.2013.811.0003

 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: JORCELINA BARBOSA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVAO GOMES DE ARRUDA, MARIA 

MADALENA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR D`MOURA - 

OAB:MT/5.681, MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:MT/11.464, 

WELITON WAGNER GARCIA - OAB:12458

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIVILSON JOSE 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 11700-30.2013.811.0003, 

Protocolo 731260, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839079 Nr: 8346-89.2016.811.0003

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONILDO BARBOSA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CAROLINA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 8346-89.2016.811.0003, 

Protocolo 839079, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788606 Nr: 9675-73.2015.811.0003

 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: BENEDITO RODEGUER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12208 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMÃO VILALVA 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 9675-73.2015.811.0003, Protocolo 

788606, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778620 Nr: 5632-93.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACILIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

5632-93.2015.811.0003, Protocolo 778620, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451623 Nr: 6802-42.2011.811.0003

 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: VOLMIR ANTÔNIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 
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SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

6802-42.2011.811.0003, Protocolo 451623, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 419542 Nr: 1866-42.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMINDO JODAS, LILIANE GARCIA DE FREITAS JODAS, 

RODOLFO GARCIA DE FREITAS JODAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA, COMPANHIA NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO MIRANDA 

MELLO - OAB:4363-A, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:OAB/PE 23.748

 Código nº 703095Vistos etc.A Nobre Seguradora do Brasil S/A 

comparece aos autos e apresenta impugnação ao cumprimento de 

sentença, pugnando pela suspensão do processo e levantamento da 

penhora; concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em face 

de encontrar-se em liquidação extrajudicial; e, não incidência de juros e 

correção monetária. (fls. 827/835)Os credores rebatem as alegações da 

devedora, concordam com a suspensão do cumprimento da sentença em 

relação a ela e pugnam pelo prosseguimento do cumprimento de sentença 

em relação à devedora solidária. (fls. 900/901) Vieram-me os autos 

conclusos.DECIDO(...). (...). Ademais, é remansoso nas Cortes Superiores 

que a correção monetária nada acrescenta, tão-somente preserva o valor 

da moeda aviltada pelo processo inflacionário, não constituindo um plus, 

mas sim um minus, repisa-se.Relativamente ao pedido de levantamento do 

valor penhorado, o desiderato buscado pela executada não prospera.Não 

houve penhora de nenhum valor em relação à seguradora, mas, sim, 

pagamento espontâneo da obrigação, conforme se vê à fls. 668/669, não 

havendo, assim, que se falar em ato expropriatório.Dessa forma, defiro, 

parcialmente, os pedidos formulados pela Nobre Seguradora do Brasil S/A, 

tão-somente, para conceder a ela os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, vez que presentes os requisitos da legislação que regulamenta a 

matéria, bem como, suspender, em relação a ela, o cumprimento de 

sentença em face da concordância manifestada pelos 

credores.Outrossim, considerando que a decisão à fls. 771/772, de há 

muito transitou em julgado, defiro o pedido formulado pelos credores à fls. 

900/901 e determino a realização de tentativa de bloqueio de ativos 

financeiros em nome da Viação São Luiz Ltda, via Bacenjud, no valor 

indicado à fls. 819/820. Intime.Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 390833 Nr: 4393-35.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ARAUJO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BENTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:MT/ 7870

 CD. PROC. 390833

 Vistos etc.

Em face da inércia da parte credora (fls. 217 e 221), encaminhe os autos 

ao arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 746310 Nr: 5784-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ALVES CABRAL, MARIA DIVINA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS, ESPÓLIO DE 

CILENE BATISTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 746310

Vistos etc.

Em atendimento à recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça, bem como por estar o presente feito inserido na Meta 2 do CNJ, 

redesigno a audiência de instrução para o dia 11 de dezembro de 2018 às 

14h00, mantendo as demais cominações à fls. 121.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 65930 Nr: 1031-40.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BERNARDES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTO - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT, 

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 CD. PROC. 65930

 Vistos etc.

MOACIR GONÇALVES DE ARAÚJO, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO em face de RAFAEL BERNARDES FREITAS, também 

qualificado no processo.

O exequente compareceu nos autos para requerer a extinção do presente 

feito, ante o adimplemento da dívida (fls. 250/251).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. Oficie 

ao Juízo de Pedra Preta/MT para determinar a baixa da penhora realizada 

na matrícula sob nº R.11/000921 do CRI daquela Comarca. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

 Rondonópolis – MT, 24 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750820 Nr: 8203-71.2014.811.0003

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVATORE MACIEL REPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA - 

OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010010-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARQUES CUNHA DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))
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EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010010-70.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura com vencimento em 

30.08.2018 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 695,40 (seiscentos e noventa e cinco reais e 

quarenta centavos). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 

do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão da fatura, 

naquele montante, deu-se de forma unilateral, e não corresponde à 

utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 6/2177813-9, 

restando identificada como cobrança de “recuperação de consumo”, 

sendo, portanto, discutível o valor arbitrado na conta de energia objeto da 

l i d e .  A d e m a i s ,  c o n f o r m e  c o n s u l t a  a o  s i t e 

https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/ex

trato-e-2via.aspx?guid=a745fa52-62ae-4639-b96e-52c3cd265016, vê-se 

que o autor comprovou que sempre efetuou o pagamento de todas as 

faturas de energia e que não houve alteração de seu consumo/valor das 

parcelas, mesmo após a inspeção realizada pela ré descrever a 

anormalidade de “desvio de energia no ramal de entrada”. O usuário dos 

serviços não pode ser compelido a pagar o débito apontado pela 

fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de forma 

aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016). Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)” Ainda sobre o tema, o STJ tem firmado 

precedente “no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, 

dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a 

título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos” (STJ, AgRg no Resp 

1351546/MG). Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/2177813-9, em relação ao débito no 

valor de R$ 695,40 (seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta 

centavos), com vencimento em 30.08.2018. Para o caso de 

descumprimento da determinação acima, fixo multa por hora, no montante 

equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais). No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009344-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009344-69.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placas MLE8507 e 

OAX9577) objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme 

determina o §9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e 
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Apreensão, voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da 

restrição, como prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só 

mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial e de citação da 

parte devedora para contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme 

estabelece a nova redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 . IV – Formalizada a busca e 

apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos, que será depositado em mãos do credor, mediante termo de 

depósito, compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 

05 (cinco) dias da efetivação da medida, o devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 24 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002909-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MANHANI DE CARVALHO OAB - MT0018381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002909-79.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - O requerido 

Banco Safra S.A foi devidamente citado e não ofereceu defesa, conforme 

consta da certidão do Num. 16084167. Assim, decreto sua revelia, sendo 

que o prazo processual para esta correrá em cartório da data da 

publicação dos atos decisórios no órgão oficial, podendo intervir no 

processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar, 

nos termos dos artigos 344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC. II - Em 

razão da alegada conexão, fora juntada cópia da inicial do feito sob o nº 

0001246-02.2017.8.27.2720 que tramita na Comarca do Juizado Especial 

Cível de Goiatins/TO. Assim, determino que o demandado Banco BMG S.A, 

traga extrato declinando a fase atual do mencionado processo, no prazo 

de 05 (cinco) dias. III - Intime a autor para, querendo, apresentar 

impugnação as contestações apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 351, do CPC. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 24 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003527-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR FERREIRA GRACIOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

RAFAEL VENTURA PERGO OAB - PR80527 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1003527-24.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Tendo em vista 

que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a 

qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, e tendo em 

vista a controvérsia constante nos autos, designo o dia 28 de janeiro de 

2019 às 16h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008762-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN MARCEL PERBONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008762-06.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento 

Requerido: Jean Marcel Perboni Vistos etc. PORTOSEG S.A. – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de JEAN 

MARCEL PERBONI, também qualificado no processo. No curso do 

processo as partes entabularam acordo e requerem sua homologação e a 

consequente extinção do feito (Num. 13229837). Houve a restituição do 

veículo ao requerido (Id. 15190033) Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes 

põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 

515, II, do CPC. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste 

faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas processuais já recolhidas. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Proceda a baixa da restrição 

existente nos autos, junto ao Sistema Renajud (placa NTX9384). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 24 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009155-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA BARBOSA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009155-28.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CARLA MARIA BARBOSA ROSA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 
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Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 15:20 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00. As diligências e providências necessárias para a 

realização do ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela 

requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006048-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA ZANINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIMAIRE PEREIRA DA COSTA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008716-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

ADRIELLY ALVES MAIA (EXECUTADO)

MARCELO DOS REIS MAIA (EXECUTADO)

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao 

r.mandado, compareci no endereço informado em três ocasiões, e no dia 

20/06/2018 logrei êxito em encontrar o requerido Marcelo dos Reis Maia e 

procedi à citação deste por todo o conteúdo do mandado, o requerido 

tomou ciência e recebeu a contrafé ofertada, em seguida exarou o ciente 

no mandado. Certifico ainda que, não foi possível realizar a Penhora de 

bens no local, uma vez que ali, um escritório, não encontrei bens passíveis 

de penhora, somente materiais de uso geral, mesa, cadeira. Certifico ainda 

que, o requerido informou que Karine Alves da Silva é sua ex sócia e não 

soube dizer onde encontrá-la e Adrielly Alves Maia sua filha, a qual não 

trabalha no local. Assim, devolvo o mandado para os devidos fins e 

solicito o pagamento da diligência correspondente aos deslocamentos 

desta oficial, quais foram três no endereço informado, no valor total de 

R$84,00 (oitenta e quatro reais) a ser recolhida pela parte autora através 

de guia emitida pelo Tribunal de Justiça, para posterior deposito a esta 

oficial. RONDONÓPOLIS/MT, 3 de julho de 2018. JOCIELI DE LIMA SILVEIRA 

Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004075-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA CRISTINA DE SOUZA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1005797-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CELSO SALVADOR DE OLIVEIRA BATISTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010073-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUIMARAES NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005120-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA PEREIRA ALVES TELES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010134-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008693-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOEL MARQUES SARAVY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (EXECUTADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (EXECUTADO)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao r mandado, nos dias 04, 10 e 18/10/2018 

em diligência ao Edifício Residencial Poguba e lá estando não pude 

proceder a Citação, Penhora, Avaliação e Intimação de OSVALDO XAVIER 

DE AZEVEDO pois quando das diligencias não consegui contato por 

interfone, não fui atendido pelo porteiro, não fui atendido por nenhum 

morador, apenas uma senhora da Limpeza que se disse diarista e não 

sabe quem mora no prédio, também não me passou o contato do Sindico, 

alegando não ter o número. /MT, 18 de outubro de 2018. LAURO 

CRISTIANO CARVALHO Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 444868 Nr: 51-39.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Vistos e examinados.

 Considerando que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado, 

DEFIRO o pedido de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, face o teor do disposto nos artigos 4º e 5º da Lei nº 

13.043/2014.

Determino a alteração da autuação do feito, COM A CONSEQUENTE BAIXA 

DO PROCESSO DA META 2, pois prosseguirá na forma do artigo 824 e 

seguintes do CPC (execução por quantia certa).

Fixo, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem 

pagos pelo executado (art. 827).

 Consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, 

o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, 

§1º).

 O executado deverá ser citado para pagar a dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (art. 829).

 Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado.

 Tendo sido indicados bens pelo exequente, a penhora deverá recair 

sobre os mesmos.

 Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 709926 Nr: 4869-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DOMINGUES DE MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO PESSOA - 

OAB:OAB-RJ 12.669

 Vistos e examinados. GILMAR DOMINGUES DE MENDONÇA ingressou 

com a presente AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO em face de AUSTIN 

ENGENHARIA LTDA, na data de 26/04/2012, noticiando que iria propor, no 

prazo legal, a ação principal (item “d” – fls. 10). A liminar foi indeferida (fls. 

41/42). A requerida foi devidamente citada e apresentou contestação (fls. 

45). O autor requereu o arresto de bens da ré (fls. 72). O pedido foi 

deferido às fls. 86, mediante caução que foi prestada às fls. 92, mas não 

se efetivou por não terem sido encontrados bens. O autor requereu a 

desconsideração da personalidade jurídica (Cód. 864581). O feito 

permaneceu longo tempo suspenso, a pedido do autor que, até a presente 

data, não ingressou com a ação principal. Desta feita, impõe-se a imediata 

extinção do feito, ainda que a liminar não tenha se efetivado, devendo o 

autor propor a competente ação de execução. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 717164 Nr: 12581-41.2012.811.0003

 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): RAMOS OLIVEIRA & VIEIRA DOS SANTOS 

LTDA-ME, IZAIAS VIEIRA DOS SANTOS, JOSE RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INCABÍVEL A 

CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cumpre ao 

Autor promover citação válida do Réu e, para tanto, tem o ônus 

processual de indicar o endereço correto nos autos. 2. Uma vez 

transcorrido in albis o prazo concedido ao Autor para promover a citação 

do Réu, entende-se por caracterizada a ausência de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo, justificando sua extinção 

sem resolução de mérito. 3. Apelação desprovida.”Isto posto, 

considerando que a parte autora não forneceu (nos 06 anos pelos quais o 

feito já arrasta-se) o endereço correto para a citação da parte requerida, 

com fulcro no disposto no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta 

de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, 

incluindo eventuais baixas, arquive-se. As custas processuais deverão 

ser suportadas pela parte autora. Sem condenação em honorários 

advocatícios.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 442140 Nr: 10808-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO RODRIGUES FONTOURA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - OAB:14553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo legal, dar regular prosseguimento 

ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710506 Nr: 5477-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA, SILVANA 

SILVESTRE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 Intimação dos executados para, no prazo legal, indicar a localização 

exata do bem imóvel a ser avaliado, sob pena de não fazendo ser aplicada 

a multa no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito 

conforme dispõe o art. 774, V, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 734281 Nr: 14117-53.2013.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA HISTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:MT/13842-A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 INTIMAÇÃO do patrono do requerente, para no prazo legal apresentar 

suas contrarrazões ao embargos de declaração de fls. 222/223.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 754688 Nr: 10152-33.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES SEMENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMELIA TOMAZINE DA PAZ, SUZANA 

TOMAZINE SEMENTINO, ANTONIO MARCOS SEMENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em 

observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com 

fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o 

condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente 

poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de est i lo ,  arquivem-se os 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706838 Nr: 1575-37.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VALENTIM FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA MICHELLE DE BARROS GUERRA, 

KAROLINA MICHELLE DE BARROS GUERRA, LUCIELENE TOLENTINO DE 

BARROS GUERRA, 1º CONFINANTE, 2º CONFINANTE, 1º CONFINANTE, 

ALDINEI PERES DA SILVA, 2º CONFINANTE, MARIA ALDETE DA SILVA, 

BANIR FERREIRA DA SILVA, MANOEL JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que DECLARO a 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO do imóvel descrito e caracterizado 

na petição inicial em favor de JOSÉ VALENTIM FERNANDES e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC.Determino que, nos 

termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015/73, após o trânsito em 

julgado desta sentença, seja expedido mandado de registro, para que a 

propriedade definitiva, já declarada em favor do autor, adentre o folio 

registral imobiliário competente. Condeno as rés ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor 

da causa, devidamente atualizado. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 747374 Nr: 6383-17.2014.811.0003

 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: JOSE FARIAS MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER 

VICTORIO, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER VICTORIO, 

ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, WALKYRIA LEAO FERREIRA, 

ROSEMARY MALUF FECHENER VICTÓRIO, MARIA HELENA NERES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que DECLARO a 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO do imóvel descrito e caracterizado 

na petição inicial em favor de JOSÉ FARIAS MOTA e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC.Determino que, nos termos do art. 

167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015/73, após o trânsito em julgado desta 

sentença, seja expedido mandado de registro, para que a propriedade 

definitiva, já declarada em favor do autor, adentre o folio registral 

imobiliário competente. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713665 Nr: 8793-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO MANGABEIRA, HORDÁLIA 

RODRIGUES MAGABEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BEZERRA DA COSTA, NAIR 

BARBOSA DA COSTA, NARIZO BARBOSA DA COSTA, ELIANE COIMBRA 

DOS SANTOS, FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO, PAULO SERGIO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O, BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que DECLARO a 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO do imóvel descrito e caracterizado 

na petição inicial em favor de JOSÉ RAMOS MANGABEIRA e HORDÁLIA 

RODRIGUES MANGABEIRA e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com supedâneo no art. 487, 

inciso I, do CPC.Determino que, nos termos do art. 167, inciso I, item 28, da 

Lei nº 6.015/73, após o trânsito em julgado desta sentença, seja expedido 

mandado de registro, para que a propriedade definitiva, já declarada em 

favor do autor, adentre o folio registral imobiliário competente. Deixo de 

condenar a parte ré ao pagamento de custas e processuais e honorários 

advocatícios, posto que trata-se de revel citada por edital e assistida por 

curador especial. Para a advogada, nomeada curadora especial dos 

revéis citados por edital, arbitro honorários no valor de R$1.500,00 a 

serem pagos pelo Estado. Ilustro: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS DE 

CURADOR ESPECIAL. EQUIPARAÇÃO A DEFENSOR DATIVO. 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO. VALOR ARBITRADO. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS BEM ARBITRADOS. - Verificada a existência de certidão 

comprobatória de efetiva e regular atuação do advogado na condição de 

defensor dativo ou curador especial, deve o Estado efetuar o pagamento 

dos honorários judicialmente arbitrados em seu proveito. - O arbitramento 

dos honorários de curador especial e defensor levará em conta a 

complexidade do trabalho desenvolvido, a avaliação do grau de zelo do 

profissional e o valor econômico da demanda, em observância aos 

parâmetros estabelecidos no § 2º do artigo 22 da Lei 8.906 /94 e no artigo 

20 do Código de Processo Civil”. (TJ-MG - Apelação Cível AC 

10071140007221001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 14/08/2015). 

Expeça-se a certidão comprobatória de efetiva e regular atuação da 
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advogada na condição de curadora especial. Publique-se.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 761723 Nr: 14372-74.2014.811.0003

 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: ALECIO DE MORAIS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCS FOSFATOS DO BRASIL LTDA, EUGENIO 

PIRES TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE SIQUEIRA LIMA - 

OAB:OAB/SP 56.710, Bruno Ceren Lima - OAB:305008/SP, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, FLAVIO MULLER - OAB:MT/5841

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos de 

terceiro, para determinar o levantamento das penhoras efetivadas sobre 

os imóveis de matrículas 47.430 e 47.431. Declaro a extinção do processo 

com julgamento do mérito.Condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

sobre o valor atualizado da causa, na proporção de metade para cada 

parte. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que 

se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente 

poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706319 Nr: 1031-49.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DATTOLI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte autora.

 Providencie-se a citação da parte requerida (RODRIGO DATTOLI 

RIBEIRO), por edital, observando-se as disposições do artigo 257 do CPC.

Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do 

requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713265 Nr: 8374-96.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 909605 Nr: 8094-18.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS BARNES - OAB: OAB 

/RS 56.242

 Intimação da parte executada, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos à execução de fls. 04/73.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718051 Nr: 13504-67.2012.811.0003

 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: HÉLIA DE ARRUDA CAVALCANTE, MARIA JOSE DE 

ARRUDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGUES ALVES DE BRITO, 

PAULINO JOSE RODRIGUES, WALDIR PEDRO LEAL, ELISA ALVES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:OAB/MT15961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.Condeno as 

requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em 

observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com 

fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o 

condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente 

poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de est i lo ,  arquivem-se os 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 745561 Nr: 5300-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESONIAS MACEDO DE ASSUNÇÃO, CHEILA 

MARCIA DA SILVA ASSUNÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AGUIAR DA COSTA - 

OAB:OAB/ SP 333.362, JOSE LUIZ PUCCIARELLI BALAN - OAB:OAB/ 

SP 318.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, para determinar que os 

requeridos promovam a desocupação do imóvel objeto da lide e imitir o 

autor na posse do bem. Concedo aos requeridos o prazo de 30 (trinta) 

dias para a desocupação voluntária. Expeçam-se os necessários 

mandados. Declaro a extinção do processo com julgamento do 

mérito.Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que 

se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
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decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente 

poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 814710 Nr: 1105-64.2016.811.0003

 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: ANDRE LUIZ SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUABOMBAS E IRRIGAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, 

impugnar a contestação e documentos de fls. 94/114.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 764647 Nr: 15640-66.2014.811.0003

 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: PAULO FERREIRA DE MOURA- ME, PAULO FERREIRA 

DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MASUT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO URANY DE CASTRO 

- OAB:OAB/GO16.539, MARCELO BITTAR - OAB:OAB/GO24.030

 Ante o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à 

pessoa física do requerente PAULO FERREIRA DE MOURA, no valor de 

R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 

1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a 

sentença. Declaro a extinção do processo com julgamento do 

mérito.Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de metade para 

cada uma.Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 793869 Nr: 11825-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIONIL GERALDO DO PRADO, ZAIDA MOREIRA DO 

PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA FREITAS CAVALCANTE, OSMAR 

APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre o 

cumprimento de sentença de fl. 134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710692 Nr: 5669-28.2012.811.0003

 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: JOSE RICARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEI RODRIGUES AMORIM, GEUSA 

LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, 

impugnar a contestação e documentos de fls. 99/100.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 755263 Nr: 10449-40.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO URCINO NETO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA, 

ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES, CHAFIA MONTEIRO DE 

OLIVEIRA, MIRELLE APARECIDA PINHEIRO, MARIA JOSE DA SILVA, LUIZ 

CARLOS CHAGAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SÁ RIBEIRO 

REFATTI - OAB:MT 18.042-A, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, FAUSTO 

DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O

 Intimação das partes para, no prazo legal, apresentarem contrarrazões 

aos embargos de declaração interpostos em fl. 281.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710186 Nr: 5140-09.2012.811.0003

 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: SIVAL RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PASTORES E MINISTROS DO 

BRASIL, RECUPERADORA GAUCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Gama da Silva - 

OAB:94337/MG, EDIRLANE AUXILIADORA DOS SANTOS - 

OAB:145048/MG

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR as requeridas ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$10.000,00, atualizados com juros de mora desde o evento 

danoso e correção monetária desde a sentença; e ao pagamento de 

lucros cessantes ao requerente, no valor de R$70.000,00, atualizados nos 

termos desta decisão. Declaro a extinção do processo com julgamento do 

mérito.Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, condeno as 

requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o 

teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, 

após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações 

de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 880124 Nr: 10350-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL 

- OAB:19492/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235/O
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 Intimação dos patronos, Dr. Guilhermy Berbert Cruvinel e Dr. Victor 

Guilherme Moya, da audiência de Instrução e Julgamento desginada para o 

dia 29/11/2018 ás 16:20 horas.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 903562 Nr: 6432-19.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMDLRDS, EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960, MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - OAB:18452

 Intimação dos advogados das requeridas, Dr. André Luiz Gomes Duran 

OAB/MT 16.960 e Drª. Maria de Fátima Gomes Coelho OAB/MT 18.452, da 

decisão, cuja parte final segue transcrita: "Diante do exposto, RECEBO a 

ação, uma vez que presente a necessária justa causa. CITEM-SE as 

requeridas, para no prazo legal, possam ratificar a defesa preliminar já 

apresentada ou contestar a presente ação (art. 17, §9º, da Lei 8.429/92), 

devendo a Secretaria do Juízo, bem instruir os mandados, com as peças 

INDISPENSÁVEIS ao conhecimento e providências que a parte requerida 

desejar. NOTIFIQUE-SE o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, dando-lhe 

ciência do feito, para querendo, ingressar no feito no PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Transcorrido os prazos assinalados, com ou sem respostas, novamente 

vista ao MP e voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências."

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 411138 Nr: 7236-36.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA PIO CAJANGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA APARECIDA 

BONATTI - OAB:9644/MT

 Por tais considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS e JULGO-OS 

PROCEDENTES, devendo ser devolvido o valor depositado pelo executado 

(fl. 147). Após, arquive-se o feito com as baixas e anotações 

necessárias. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, em 22 

de outubro de 2018Tatyana Lopes de Araújo BorgesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 420862 Nr: 3046-93.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IDARI PEDRO LOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA, SAME 

ALI ABADALLAH AL HADI, SAMIR EL HADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PASQUINO - 

OAB:172735, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 Por tais considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Em consequência, DETERMINO seja expedido alvará 

judicial para levantamento do valor penhorado em favor do exequente. Em 

seguida, INTIME-SE a parte exequente para juntar memorial atualizado, ou, 

sendo o caso, indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para a continuidade da execução, sob pena de extinção por falta de 

condições de procedibilidade.Expeça-se o necessário. Às providências. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, em 22 de outubro 

de 2018Tatyana Lopes de Araújo BorgesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 380568 Nr: 8810-65.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINA MARIA BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA REGINA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL ERIKA RUBIA VIANA 

VILELA - OAB:MT/12505

 Intimação dos advogados das partes da sentença a seguir (DISPOSITIVO

Por tais considerações nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, Opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos de fls. 118/120 e 

em consequência determino;

CANCELAMENTO dos registros de compra e venda do referido imóvel nº R 

12/46.755 e R 13/46.755, sob número de matrícula 46.755 e posterior 

registro da carta de arrematação;

ACOLHO o pedido de imissão na posse, se necessário reforço policial;

INTIMAR da decisão o terceiro adquirente que se encontra na posse direta 

do bem imóvel;

Considerando os termos da decisão e a intenção da executada em 

locupletar se ilicitamente, condeno-a em litigância de má-fé, ex vi do artigo 

80, II e III do CPC, ao pagamento de 1% (um por cento) sobre o valor 

executado (fls.98), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do 

efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contado da citação;

CONDENO a executada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor executado (fls. 98), corrigido pelo INPC a 

partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês contado da citação, assim também em custas processuais, com 

fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de 

sentença, arquive-se.

Às providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 385937 Nr: 13997-54.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER CELL ADMINISTRACAO COMERCIO E 

SERVICO LTDA ME, MICROBENS ADMINISTRACAO, COMERCIO E SERVICO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - 

OAB:10505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Informação/intimação de distribuição da missiva

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

Juiz: EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Classes: Carta Precatória « Cartas « Outros Procedimentos « PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Assunto: DIREITO CIVIL

Juízo: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Proc. Principal: O Próprio

Processo n° 8063968-52.2018.811.0001 ( 0 dias em tramitação )

Promovente

JOSE FRANCISCO DE SOUZA 7995548 SSP / SP 105.408.571-49

NOME OAB/MADEP

ADVOGADO(S): ANTONIO MARTELLO JUNIOR 6370 N - MT

ADVOGADO(S): Nenhum advogado cadastrado.

ANDERSON JOSÉ DA SILVA Não cadastrado

Promovido

ADVOGADO(S): Nenhum advogado cadastrado.

CARLOS ALBERTO DA SILVA 0109251030 SSP / MT Não cadastrado

Promovido

Fase Processual: Segredo de Justiça:

Objeto:
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Data de Distribuição:

Valor da Causa: Prioridade:

Último Evento:

Petições P/ Analisar:

Prazos Para certificar em Vara:

EXECUÇÃO

OBJETO NÃO CADASTRADO

10/23/18 4:02 PM

1328.45

Conclusos para Despacho Inicial

PROCESSO

NÃO

R$

PARTES

NOME IDENTIDADE CPF

0 petição(ões) 0 intimações

0 cumprimentos do cartório

MOVIMENTAÇÕES

1 Recebimento 23/10/2018 16:02 HELOYSA CLEIA SALES DA SILVA

2 Distribuição 23/10/2018 16:02 HELOYSA CLEIA SALES DA SILVA

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

3 Conclusão 23/10/2018 16:02 SISTEMA CNJ

Juiz(íza) Auxiliar EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Nº EVENTOS DO PROCESSO DATA MOVIMENTADO POR

1

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: 1010172-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1010172-02.2017.8.11.0003 

Certidão Certifico que deixo de expedir ofício ao Cartório do 4º Ofício, à 

medida que o CPF nº 348.818.631-49, apresentado por meio da petição ID 

15931201, é o mesmo informado no Ofício ID 15839100, cujo número o 

Cartório do 4º Ofício noticiou ser inválido, conforme ID 15889957, de modo 

que impulsiono o feito com a finalidade de promover a intimação da parte 

autora para, em 05 (cinco) dias, informar o NÚMERO CORRETO DO CPF 

DO EXECUTADO, apresentando, para tanto, o "Comprovante de Situação 

Cadastral no CPF" emito pela Receita Federal na internet. Rondonópolis/MT, 

24 de outubro de 2018 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004617-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DIMYTTRIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SAITO (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004617-67.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14712688, pelo que designo o dia 06.12.2018, às 13h30min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009836-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. F. (RÉU)

 

Processo n.º 1009836-61.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente às isenções prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do real rendimento auferido pela parte demandada, em um 

terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 318,00 

(trezentos e dezoito reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da citação, na conta bancária informada pela parte autora ou 

pago diretamente mediante recibo. 4. Designo o dia 24.01.2019, às 

14h30min, para a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 

requerida, devendo constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 

344, do CPC, com advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir 

da realização da audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, 

para que compareça na audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, 

em especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, da Lei 

de Alimentos, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008878-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. O. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que o polo passivo da demanda cadastrado no PJE 

é diverso daquele indicado na petição inicial, de modo que impulsiono o 

feito de ofício com a finalidade de intimar a parte autora para, em 05 

(cinco) dias, promover a regularização processual. Rondonópolis-MT, 24 

de outubro de 2018. Antônio Pereira dos Santos Neto Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003480-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALGACIR TRICHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO TRICHES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003480-84.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15987447, pelo que determino a expedição do respectivo termo de 

curatela. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 724307 Nr: 5299-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADOS, MDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 815106 Nr: 1256-30.2016.811.0003

 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: JJDA, MDGNDO, RDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL FERREIRA VITORINO - 

OAB:11115/GO, ODAIR PEREIRA DE MOURA - OAB:OAB/MT 19.196, 

RINALDO DO AMARAL LEAL - OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1256-30.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da petição de fl. 73, nomeio inventariante a herdeira 

Rosilene de Assis Silva, a qual deverá ser intimada para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, preste o devido compromisso, nos termos do art. 617, 

parágrafo único, do Código de Ritos.

2. No mais, intime-se a inventariante substituta para que, no prazo de 10 

(dez) dias, traga aos autos o instrumento de mandato outorgado pela 

herdeira Rosidelma de Assis Silva.

3. Cumprida a diligência supra, venham-me os autos conclusos para 

deliberação acerca do pleito de fls. 82/83.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 438362 Nr: 7029-66.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDS, VMDS, MDFMDS, VMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7029-66.2010.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, analisando os autos com vagar, nota-se que o 

patrono da parte autora requer ao juízo deliberações para obtenção do 

endereço da parte autora, uma vez que não mais conseguiu contatá-la.

 2. Assim, por considerar que o contato entre advogado e cliente não 

guarda nenhuma relação com o mister jurisdicional, tampouco a 

incumbência de manter atualizado os seus endereços nos autos, indefiro 

o pleito constante do requerimento da parte requerente de fl. 92, eis que 

se trata de atribuição da própria parte e de seu patrono.

3. Em consequência, abra-se vista dos autos à parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, informe o endereço pormenorizado e atualizado da 

parte demandada da ação, possibilitando, assim, a regular tramitação 

processual, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Ritos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 732877 Nr: 12981-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDS, KAFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:15209, ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - OAB:OAB/MT15.209, 

JOSIANE MANGANARO P. VIEIRA - OAB:17.783, JOSIANE 

MANGANARO P.VIEIRA - OAB:17.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 defiro o pleito de fls. 72/73, segundo parágrafo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 716584 Nr: 11982-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDS, GNDS, ANDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11982-05.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 75, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão (art. 921, §1º), sem manifestação, 

determino que se certifique nos autos e, após, arquivem-se, conforme 

preconiza o art. 921, §2º, do Diploma Processual Civil.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 445603 Nr: 785-87.2011.811.0003

 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: MSNN, NHNS, NVDS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, JOAO ROBERTO SILVA ATAÍDE - OAB:29101SSP/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 . 2. Nesta linha raciocínio, ressai dos autos que a inventariante, nos 

últimos dois anos, não tem imprimido aos autos a movimentação 

necessária para o seu deslindo. Tanto é que, em duas oportunidades, às 

fls. 233 (07.04.16) e 262 (19.04.17) foi advertida a dar impulsionamento ao 

feito, sob pena de remoção. Por último, após a última proferida pelo juízo, 

em 20.02.18, a inventariante, até a presente data, não mais se manifestou, 

ou seja, deixou o feito paralisado por mais de oito meses, demonstrando, 

assim, o seu desinteresse no desate do presente feito, motivo este 

suficiente para a sua destituição do encargo de inventariante e assim o 
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faço com fulcro no art. 622, incisos I e II, do Digesto Adjetivo Civil. 3. No 

mesmo contexto, nomeio inventariante a Sr.ª Keila Horing, a qual deverá 

ser intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste o devido 

compromisso, nos termos do art. 618, parágrafo único, do Código de Ritos. 

4. Sem prejuízo das determinações supra, intime-se a inventariante 

substituta para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra integralmente as 

determinações constantes no item n.º 08 da decisão de fl. 323, anverso e 

verso, bem como para que informe os dados da conta bancária para a 

expedição de alvará judicial. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 5863 Nr: 364-93.1994.811.0003

 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: GFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimundo Aparecido Viana - 

OAB:21.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Ante o exposto, conheço do recurso em apreço e dou-lhe provimento, 

motivo pelo qual, chamando o feito à ordem, revogo a sentença de fl. 378, 

anverso e verso, para dar prosseguimento ao presente inventário. 9. Para 

tanto, intime-se o inventariante e os herdeiros, na pessoa dos advogados 

signatários de fls. 210 e 219, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem sobre o esboço da partilha de fls. 353/366.10. Na sequência, 

intime-se o Sr. Agapio Furlan, cessionário, para que se manifeste sobre o 

esboço da partilha de fls. 353/366, no prazo de 10 (dez) dias.11. Após, 

venham-me os autos conclusos.12. Intime-se.13. Expeça-se o 

necessár io.Cumpra-se.Rondonópol is /MT, 23 de outubro de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 894999 Nr: 3552-54.2018.811.0003

 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: RICARDO BARBOSA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCG, MCG, JANAINA CANEVAZZI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERMY BERBERT 

CRUVINEL - OAB:19492/O

 Processo n.º 3552-54.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 65.

2. Certifique a Sr.ª gestora judiciária quanto ao decurso do prazo para a 

manifestação da parte requerida.

3. Se não decorrido o prazo supra, aguardem-se os autos na secretaria 

para a apresentação de uma possível contestação, porém, se já escoado, 

abra-se vista dos autos à parte autora para sua manifestação, no prazo 

legal.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276811 Nr: 866-85.2001.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES DIONE TEIXEIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRANDAO ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA BONIFACIO - 

OAB:MT/6541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO ANTONIO 

CHAGAS RIBEIRO, para devolução dos autos nº 866-85.2001.811.0003, 

Protocolo 276811, 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): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 893345 Nr: 2885-68.2018.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:30196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora para retirar alvará de 

autorização, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 732851 Nr: 12958-75.2013.811.0003

 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: ROQUE TEODORO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LILIAN CRISTINA GOMES 

MONTEIRO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, KARINA MARTINS - OAB:8498, SIRLENE CRISTINA DE 

OLIVEIRA T. DE MELO - OAB:17176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora para instruir e retirar 

formal de partilha, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 789015 Nr: 9816-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMD, EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito para intimação da parte autora, por intermédio de sua 

patrona, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819867 Nr: 2864-63.2016.811.0003

 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: ELISANGELA DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FIDELINO RODRIGUES FORTUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impusiono 

o feito para intimação do autor, para se manifestar nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 719370 Nr: 404-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALRDC, LIGIA HELENA FRANCISCO ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIO JORGE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOILA JORDANA PEREIRA - 

OAB:21780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBIRACI NASCIMENTO DA 

SILVEIRA - OAB:12788-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

iimpulsiono o feito para Intimação do patrona da parte autora para se 

manifestar nos autos e informar o atual endereço do executado, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 418358 Nr: 801-12.2009.811.0003

 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: SPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MT16.451

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte requerida para retirar 

mandado de registro, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 788461 Nr: 9605-56.2015.811.0003

 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: VILMA SOARES DA SILVA SANTOS SOUZA, GISELY 

SOARES DA SILVA, HUDY GLECIO SOARES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NATALINA SOARES DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT, WELLMORY FERNANDO SOUSA NAZARIO - 

OAB:OAB/MT 19.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora para instruir e retirar 

formal de partilha, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009829-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR XAVIER SOARES (REQUERENTE)

LUCIANO XAVIER SOARES (REQUERENTE)

IOLANDA MARIA XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EULADIO ALVES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009829-69.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, 

entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a parte requerente, Iolanda 

Maria Xavier, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, 

segundo a qual os herdeiros do de cujus são maiores e capazes, 

processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do 

Código de Ritos, devendo a pessoa do inventariante providenciar a juntada 

das certidões negativas municipal, federal e estadual (emitida pela PGE), 

bem como o plano de partilha dos bens inventariados. 5. Após a juntada 

aos autos da documentação mencionada, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público. 6. Empós, conclusos para a sentença. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004151-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DIAS DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO CUNHA LEMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO HENRIQUE DE JESUS DA SILVEIRA OAB - GO35013 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004151-10.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15462345. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001860-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Moisés Moraes de Lima (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001860-71.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15523224. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004150-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE ARAUJO BASTOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004150-25.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando vagarosamente todo o processo, entendo ser necessária nova 

tentativa de conciliação entre as partes para fomentar a pacificação social 

dos conflitos e homenagear a célere resolução da lide, possibilitando-lhes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses. 2. Assim 

sendo, com supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no 

inciso V do art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita na 

Resolução 125, do -CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, 

para realização de Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida 

pelo mediador Sr. Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de 

data para tal solenidade e consequente intimação das partes e dos 

procuradores jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária 

providenciar o necessário, observando a Ordem de Serviço n. 

001/2012-NPMCSC. 3. Com a realização do ato solene, venham-me 

conclusos para ulterior deliberação. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009815-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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GISELI PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MARIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009815-22.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ALIMENTOS aforada por G,P,M,O. e L.P.M.O., representadas por sua 

genitora Sr.ª G.P em face de N.M.O. (qualificados nos autos). 2. As partes 

formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado aos autos (ID: 

14532372), no tocante aos alimentos. 3. O representante do Ministério 

Público opinou favoravelmente à homologação do acordo. 4. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. 

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. 6. Ante o exposto, atendendo 

a tudo mais que dos autos consta e em conformidade com o parecer 

ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso 

III, b, do Digesto Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 8. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 9. Tendo as partes desistido do prazo recursal, a presente 

transita em julgado com sua publicação, após, arquivem os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003951-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MATILDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO PEREIRA LISBOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003951-66.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO aforada por L.M.P.L. em face de E.P.L. 

(qualificados na peça vestibular), onde a parte requerente aduz, em 

síntese, que se casaram em 15.12.2006, sob o regime da comunhão 

universal de bens e que não tiveram bens a partilhar. 2. A inicial foi 

instruída com todos os documentos necessários à propositura da ação. 3. 

Citada pessoalmente, a parte requerida deixou o prazo de resposta 

transcorrer in albis (ID: 15621894). 4. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade 

e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões 

pendentes de solução. Considerando que o requerido não contestou o 

pedido inicial, decreto-lhe a revelia e aplico ao presente caso o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo 

Civil, diante da procedência dos pedidos, visto que a revelia faz presumir 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, na forma 

do art. 344, do mesmo Codex, e estes acarretam as consequências 

jurídicas apontadas na inicial. Em tais casos, reza a jurisprudência que: 

“POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não oferecimento de 

contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados 

na petição inicial. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 944649 BA 2016/0172212-2, 

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Publicação: DJ 

01.03.2018) (grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MAGISTRADO COMO 

DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO. INDEFERIMENTO DE 

PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 1280556-SP 2018/0090164-2, 

Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Publicação: DJ 05.09.2018) (grifo 

nosso) 6. Posto isso, passo diretamente ao exame do meritum causae. 7. 

A existência do matrimônio restou provada pelo documento juntado ao 

feito (ID: 13418912). 8. Considerando que não há bens a serem 

partilhados, bem como que a ação não versa sobre direito de menores e, 

ante a possibilidade da dissolução do casamento estampada no art. 1.571, 

inciso IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da República, com 

a nova redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.º 66, outro 

caminho não há, senão decretar o divórcio conforme pleiteado na inicial. 9. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do 

Estatuto Processual Civil c.c. art. 1.571, inciso IV, do Código Civil, pelo que 

decreto o divórcio requerido por L.M.P.L. em face de E.P.L. (adrede 

individualizados). 10. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja, LUCIENE MATILDES PEREIRA. 11. Sem condenação em custas e 

nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 12. Averbe-se a presente decisão no assentamento 

do registro civil. 13. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil 

competente, expedindo-se os mandados de inscrição e averbação. 14. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004042-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA LUCIA RAMOS (REQUERENTE)

JADSON RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004042-93.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. JADSON RAMOS, 

JAQUELINE RAMOS e CATARINA LÚCIA RAMOS (qualificados nos autos) 

postulam a este juízo a concessão de ALVARÁ JUDICIAL para 

levantamento do valor que consta em nome do de cujus, João Ramos, 

junto ao Banco do Brasil. 2. A inicial de ID: 8281527 foi instruída com os 

documentos necessários à propositura da ação. 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Analisando 

detidamente os presentes autos, vê-se que, de fato, os requerentes são 

herdeiros do falecido, conforme documentos acostados ao caderno 

processual, bem como que não há outros herdeiros, o que evidencia sua 

legitimidade para postular o presente alvará judicial. 5. Assim, diante da 

documentação coligida aos autos, bem como atendidos os requisitos 

legais, verifica-se que o pedido inicial merece guarida. 6. Pelo exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, defiro o pedido veiculado na 

exordial, para determinar que se expeça alvará judicial em favor da parte 

autora (qualificados nos autos), autorizando-os a proceder ao 

levantamento de todo e qualquer numerário existente junto ao Banco do 

Brasil em favor de João Ramos, falecido. 7. Expeçam-se os mandados e 

ofícios necessários ao cumprimento deste decisum. 8. Sem condenação 

em custas processuais, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 9. Sem condenação em honorários advocatícios, por serem 

incabíveis à espécie. 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 764609 Nr: 15616-38.2014.811.0003

 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: DIVINO FERNANDES DE CASTILHO FILHO, TANIA MARA 

RODRIGUES CASTILHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LEIA MARIA RODRIGUES, DIVINO 

FERNANDES DE CASTILHO, ADRIANA RODRIGUES DE CASTILHO, 
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ESPOLIO DE DIVINO FERNANDES DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT, LEANDRO SANTANA DA SILVA - OAB:19.987/MT, 

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562, VALDIS 

CASTILHO SOARES JUNIOR - OAB:16140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.Sem custas, eis que as partes militam sob 

o pálio da Assistência Judiciária Gratuita.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 390155 Nr: 3759-39.2007.811.0003

 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: ANGELICA MARCELINA JOSE BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDECIR SEBASTIAO COITO, 

TAISSA FERREIRA PACHECO, MARIA JOSE FERREIRA DE JESUS, TAISSA 

FERREIRA COITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENY FREIRE DA SILVA - 

OAB:35663, JANAINA EMANUELE MULLER - OAB:OAB/MT17.812, 

LIZANDRA FERNANDES BATISTA - OAB:18458/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, apresentar a competente carta de 

desalienação do veículo, sob pena de arquivar o processo sem a 

expedição do formal de partilha, conforme sentença prolatada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 713556 Nr: 8676-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA - 

OAB:9762/A, FABRICIO MIGUEL CORREA -PROCURADOR GERAL - 

OAB:MT/9762 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15615

 Vistos.

Reportando-me à r. decisão monocrática encartada às fls. 375/380, 

indefiro o pedido de fls. 413/414, determinando o arquivamento do feito, 

eis que prestada a tutela jurisdicional invocada.

 A eventual ordem de levantamento de valores haverá de ser originada no 

processo principal, sendo desnecessária a permanência do presente feito 

em andamento.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 765873 Nr: 297-93.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:MT/10046, 

JUNIOR SERGIO MARIM - OAB:6.295

 Processo n.º 297-93.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA aforada por C.S.R. em face de C.B.R. 

(qualificados nos autos).

2. À fl. 73, requereu a parte autora extinção do feito sem resolução de 

mérito.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, então, 

possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada.

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, em 

conformidade com a manifestação do Ministério Público, extingo o feito 

sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819506 Nr: 2742-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBG, KBG, RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 VISTOS.

1. Autorizo o levantamento de valores depositados pelo executado 

conforme pedido de fls. 63. Expeça-se alvará, transferindo-se os valores 

para a conta bancária informada no r. petitório de titularidade da 

representante da parte exequente, Sra. Rosimeire Barbosa Santos.

2. Ao compulsar os autos, não vislumbro justificativa idônea, apta a 

afastar o pedido de decretação da sua prisão civil, mormente porque o 

simples argumento de impossibilidade do pagamento não têm o condão de 

afastar a necessidade alimentar da parte exequente, a qual possui a 

responsabilidade de proporcionar (Lei 8.069/90, art. 4º) por força de 

decisão judicial exarada nos autos pertinentes.

De outro lado, em que pese a proposta do executado de parcelamento do 

débito na forma vindicada, tenho que não merece prosperar, sobretudo 

porque não há aquiescência da exequente.

Posto isso, REJEITO a justificativa apresentada pelo executado e, por 

consequência, determino seja o executado intimado via seu patrono para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na 

planilha de fls. 64 no valor de R$ 9.577,39, sob pena de ser decretada a 

prisão civil.

Após, abra-se vista à Defensoria Pública e ao Ministério Público para 

manifestação.

 3. Por fim, ante ao pedido de fls. 53, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte executada.

Intimem-se.

 Ciência ao Parquet.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 738769 Nr: 1196-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRDSMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 VISTOS.

Nos termos do que faculta o art. 139, inc. V, do CPC, designo o dia 21 de 

novembro de 2018, às 15 horas para audiência de conciliação (a 

realizar-se no Núcleo de conciliação do Juízo), cientes as partes de que 

não obtida a autocomposição o processo retomará o procedimento 

previsto em lei, devendo o executado manifestar-se sobre a pretensão 

constante do pedido de fls. 73, efetivando-se o depósito dos valores 

descritos no pleito, no prazo legal (se inexitosa a solução suasória).

Após, abra-se vista ao Ministério Público.

 Intimem e notifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 784508 Nr: 7964-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVFCP, SFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A teor da justificativa apresentada às fls. 42/45, manifeste-se a exequente 

no prazo de cinco dias.

Após, renove-se vista ao Parquet.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 336936 Nr: 5321-88.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKSD, MSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772, BRUNO GARCIA PERES - OAB:14280, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Deixo de determinar a citação por edital vindicada no pedido de fls. 98 

haja vista que o executado já foi citado, restando pendente o cumprimento 

do mandado de prisão expedido derradeiramente, devendo o exequente 

informar o endereço atualizado do devedor, bem como requerer o 

necessário à satisfação do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção.

Após, colha-se manifestação do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 764641 Nr: 15639-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMG, MJBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:MT/ 19.871, KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT10083

 VISTOS.

Nos termos do que faculta o art. 139, inc. V, do CPC, designo o dia 21 de 

novembro de 2018, às 16 horas para audiência de conciliação (a 

realizar-se no Núcleo de conciliação do Juízo), cientes as partes de que 

não obtida a autocomposição o processo retomará o procedimento 

previsto em lei, devendo a parte exequente manifestar-se sobre a 

postulação encartada às fls. 143/144, no prazo de cinco dias (se inexitosa 

a solução suasória).

Após, renove-se a abertura de vista ao Ministério Público.

 Intimem e notifique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 742114 Nr: 3435-05.2014.811.0003

 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: CNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834/MT

 VISTOS.

01. Em relação à certidão de fls. 178, reitere-se a intimação da exequente 

para que requeira o necessário em 15 dias.

 02. Ante ao pleito de fls. 181 retratando execução de verba honorária, 

intime-se a parte devedora, via seu patrono, para que cumpra a sentença 

e efetue o pagamento dos valores liquidados pela parte credora, Renato 

Saito, disposta no pedido de fls. 181, no prazo de 15 (quinze) dias e 

também honorários advocatícios de 10 % sobre o valor atualizado da 

presente execução (art. 523, § 1º, CPC), sob pena de penhora de bens.

Não sendo efetuado o pagamento no primeiro prazo de 15 dias, intime-se a 

parte credora, pelo procurador, para que atualize a conta, nela incluindo 

multa de 10 %, ciente de que também poderá indicar bens para serem 

penhorados, se ainda não o fez (CPC, 524, VII).

No caso de a parte executada oferecer impugnação, intime-se a parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 759441 Nr: 13039-87.2014.811.0003

 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: MDLGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Vistos etc.,

 Em tempo, ante à prova documental encartada às fls. 183/191, dê-se 

ciência às partes, facultando-se-lhes manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ademais, invocando o princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC), a teor 

dos documentos atrelados à petição de fls. 194/195 manifeste a parte 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Às providências.

Rondonópolis-MT, 23 de outubro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública
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1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001385-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE AFFONSO FERREIRA (EXECUTADO)

GEOVANE DILKIN CONSUL (EXECUTADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (EXECUTADO)

PEDRO PULLEN PARENTE (EXECUTADO)

WANDER ERNANDO MEYER (EXECUTADO)

RAUL ALFREDO PADILLA (EXECUTADO)

MARTUS ANTONIO RODRIGUES TAVARES (EXECUTADO)

MURILO BRAZ SANT ANNA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1001385-47.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: BUNGE ALIMENTOS S/A, FILIPE AFFONSO FERREIRA, 

WANDER ERNANDO MEYER, PEDRO PULLEN PARENTE, MURILO BRAZ 

SANT ANNA, MARTUS ANTONIO RODRIGUES TAVARES, RAUL ALFREDO 

PADILLA, GEOVANE DILKIN CONSUL VISTO Atendendo a pedido das 

partes, determino as seguintes providências: a) a vinculação da apólice 

apresentada pela empresa executada a este processo de execução 

fiscal, a fim de garantir o crédito tributário aqui objeto de cobrança; b) o 

deferimento da juntada da CDA 2018444291 aos autos, devidamente 

retificada com a retirada dos corresponsáveis; c) A retirada dos 

corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal, sem nenhum ônus 

para a exequente, conforme consentimento dos executados; d) a 

intimação da empresa executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar embargos à execução. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 17 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006984-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1006984 -98.2017.8.11.0003 VISTO. ALMIR LOPES DE 

ARAÚJO requer a liberação do valor penhorado, via sistema Bacenjud, na 

sua conta salário nº 1772-8, Conta 1956 -0, Banco do Brasil, na 

importância de R$ 2.610,11 (dois mil, seiscentos e dez reais, onze 

centavos), alegando que a penhora recaiu sobre conta destinada ao 

recebimento de salário, verba que é absolutamente impenhorável, nos 

termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil. O exequente 

manifestou-se pelo indeferimento do pedido. É o relatório. Decido. 

Estabelece o art. 833, do Código de Processo Civil: “São impenhoráveis: IV 

- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, 

os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” A 

finalidade da norma transcrita é proteger a subsistência digna do devedor 

e de sua família mediante preservação dos rendimentos derivados do seu 

trabalho. A jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de ser 

possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade 

dos salários para a satisfação de crédito não alimentar. Nesse sentido: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE 

SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. 

POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial 

concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito 

recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por 

cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza 

não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da 

regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, 

do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a 

satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para 

garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na 

espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a 

constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a 

sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez 

que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da 

Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 

1.658.069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/11/2017). 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES PROVENIENTES 

DE SALÁRIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 

SÚMULA N. 284 DO STF.1. É inadmissível o recurso especial quando a 

fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com 

o conteúdo do acórdão recorrido.2. A regra geral da impenhorabilidade 

inscrita no art. 649, IV, do CPC pode ser mitigada, em nome dos princípios 

da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado 

que a penhora não afeta a dignidade do devedor. Precedentes. 3. Não se 

conhece do recurso especial se o exame da suposta contrariedade do 

julgado a dispositivos de lei estiver condicionado à (re)avaliação de 

premissa fático-probatória já definida no âmbito das instâncias ordinárias. 

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1473848/MS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

22/09/2015, DJe 25/09/2015). A situação dos autos encerra 

peculiaridades que permitem a relativização da regra de impenhorabilidade 

disposta no artigo 833, IV, do NCPC. Verifica-se que o executado é Major 

Aposentado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e tem uma renda 

mensal líquida de R$ 21.542,38, sendo certo que foi penhorado pelo 

sistema Bacenjud apenas R$ 2.610,11, o que corresponde a 12,11% do 

salário do executado. É evidente que o valor bloqueado (R$ 2.610,11, 

correspondente a 12,11% do salário) não deve privar o executado das 

condições indispensáveis à manutenção do seu digno sustento e nem de 

sua família. Ademais, o executado sequer alegou que a penhora de uma 

pequena parte de seu salário irá comprometer o próprio sustento e de sua 

família. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido formulado pelo 

executado ALMIR LOPES DE ARAÚJO. Registro que nesta oportunidade 

transferi o valor bloqueado para a Conta Única. Intime-se o executado 

para, querendo, embargar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder 

Judiciário EJUBY.ROGERIO sábado, 20/10/2018 Minutas | Protocolamento | 

Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | 

Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Recibo de Protocolamento de Ordens 

Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio 

de Valores Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e 

clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Número do Protocolo: 

20180003066389 Número do Processo: 1006984-98.2017.8.11.0003 

Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de Rondonópolis Juiz 

Solicitante do Bloqueio: Francisco Rogerio Barros Tipo/Natureza da Ação: 

Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do 

Autor/Exeqüente da Ação: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS Relação de 

réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os réus/executados 

clique aqui. • Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique 

aqui. 023.053.801-00 - ALMIR LOPES DE ARAUJO Respostas BCO BRASIL 

/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de 

Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 21/05/2018 10:48 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 2.610,11 (01) Cumprida integralmente. 2.610,11 

2 .610 ,11  22 /05 /2018  05 :39  20 /10 /2018  02 :30 :26  T rans f .  Va lo r 

ID:072018000013802530 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 2.610,11 Não enviada - - 

BCO ALFA / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 21/05/2018 10:48 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 2.610,11 (00) Resposta negativa: réu/executado 

não é cliente ou possui apenas contas inativas. 0,00 0,00 22/05/2018 

08:59 BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 21/05/2018 10:48 
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Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 2.610,11 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. 0,00 0,00 21/05/2018 19:53 ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas 

as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 21/05/2018 10:48 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 2.610,11 (00) Resposta negativa: réu/executado não é cliente ou 

possui apenas contas inativas. 0,00 0,00 22/05/2018 20:32 Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1007707-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PRADO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. DUILIO PIATO JUNIOR, 

PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009338-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA SILVA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª VIVIANIMANTOVANI 

CARRENHO BERTONI, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001659-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA. (RÉU)

TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA (RÉU)

PERCIVAL SANTOS MUNIZ (RÉU)

GUARDA BEM PATIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA. (RÉU)

KEITI AMARO DA SILVA (RÉU)

ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

LEONEL ABRAO (RÉU)

RODOLFO VALENTINO IMBIMBO (RÉU)

REGINALDO MAURICIO ROCHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PERCIVAL SANTOS 

MUNIZ, ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, TALENTECH 

TECNOLOGIA LTDA, ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA, GUARDA BEM 

PÁTIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, LEONEL 

ABRÃO, RODOLFO VALENTINO IMBIMBO, REGINALDO MAURÍCIO ROCHA 

e KEITI AMARO DA SILVA. O Tribunal de Justiça deste Estado deferiu, em 

antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a 

indisponibilidade de bens dos agravados/requeridos, no montante de R$ 

21.999.999,60 (vinte e um milhões novecentos e noventa e nove mil 

novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), a ser efetivada 

em Primeira Instância (Id. 14372699). Em razão da medida deferida, 

DETERMINO os seguintes procedimentos: 1 – Inclusão de ordem de 

indisponibilidade no Sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens 

– CNIB, o qual abrange todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, 

veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações etc; 2 – O bloqueio de 

bens em nome dos requeridos, via sistema RENAJUD, tornando inviável a 

sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou autorização judicial. 

3 - O bloqueio, via sistema BACENJUD, de ativos encontrados em nome 

dos requeridos em instituições financeiras, na forma do artigo 854 do CPC. 

3.1 - Havendo bloqueio de dinheiro, intimem-se os requeridos, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem na forma do § 3º, do art. 854, do 

CPC, sob pena de converter o bloqueio em indisponibilidade. 3.2 - 

Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou 

decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao 

bloqueio realizado. 4 - Oficie-se às juntas comerciais de Mato Grosso e de 

São Paulo, ordenando-se a abstenção de quaisquer atos que impliquem na 

transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que 

os requeridos sejam sócios; 5 - Juntadas as informações, os autos 

passarão a correr em segredo de justiça (CNGC-17 2.16). A secretaria 

deverá fixar no dorso dos autos tarja da cor amarela (CNGC - item 2.3.21). 

Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737135 Nr: 25-36.2014.811.0003

 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: VALKIRIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca 

da nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito. Indicado o 

perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 20 (vinte) dias.Para a realização da perícia, intime-se desde já o 

Município para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda 

não tenha juntado, os holerites da autora, no período de 11/1993 até 

08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e posterior a 

reestruturação da carreira da autora, se ela já era servidora na época. Em 

caso negativo, o Município deverá juntar holerites de servidor em cargo 

semelhante da autora, atinente aos mesmos períodos acima mencionados; 

e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.Este Juízo indica o 

seguinte quesito a ser respondido pelo perito... Apresentados os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 297084 Nr: 11933-13.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA APARECIDA CROZARA 

GARCIA - OAB:MT/10.511, FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE NUCCI 

VACARO - OAB:5152-A

 VISTO

Verfica-se que o precatório expedido nos autos foi quitado (fls. 330).

Assim, a obrigação foi satisfeita.
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Posto isso, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente ação de execução.

Encaminhem-se os autos para CAA – código 626.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 731944 Nr: 12233-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEI NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - 

OAB:10505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº 731944

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença de Honorários proposta por NEI 

NEVES DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando 

receber o valor apurado na página 171.

O executado impugnou o cálculo, apontando como devido o valor de R$ 

1.115,58 (fls. 176/v). O exequente concordou expressamente em receber 

o valor que o Município entende como devido.

Ante a concordância das partes, HOMOLOGO os cálculos de fls. 176/v, 

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, quarta-feira, 23 de outubro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 739499 Nr: 1648-38.2014.811.0003

 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: DIVA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE FENGLER SPIERING - 

OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Tendo em vista que a sentença proferida neste feito foi confirmada pelo 

TJMT, cumpra-se a sentença de fls. 142, expedindo-se o alvará em favor 

da embargante.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756581 Nr: 11224-55.2014.811.0003

 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: DIVINA MARIA GONÇALVES, JANDIRA BATISTA DE 

SOUZA E SOUZA

 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:

 ...Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca 

da nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito. Indicado o 

perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 20 (vinte) dias.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado 

de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira da 

autora, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o Estado 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; .... Apresentados os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria.Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736893 Nr: 16140-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO DUI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 736893

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOÃO DUI DE SOUZA 

em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, 

com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 

78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 
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definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Município de Rondonópolis, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC.

 Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.

Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar aos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 3.247, de 

05/05/2000, houve incorporação/reposição de eventual perda salarial 

apurada no laudo pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, quarta-feira, 22 de agosto de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794192 Nr: 12003-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHROEDER & SCHROEDER LTDA - ME, 

GUILHERME SCHROEDER FILHO, GIVANILDO DE ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, sylvia 

maria de assis cavalcante - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIA MARIA DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:5771

 Visto.

Trata-se de execução de sentença envolvendo as partes acima 

identificadas.

A parte executada satisfez a obrigação.

Posto isso, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente ação de execução.

Encaminhem-se os autos para CAA – código 626.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 404143 Nr: 17753-37.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDIBEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413/MT, SANDRA MARQUES BRITO - OAB:113818/SP

 INTIMAÇÃO A DOUTORA SANDRA MARQUES BRITO - OAB:113818/SP 

representando o polo passivo, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o pedido formulado na página 169/171.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 398930 Nr: 12447-87.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WILLIAN CESAR DE ARRUDA BATISTA, SELMA 

LOURENCO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO, GYANCARLOS PAGLYNEARE CABELHO, CLEBER 

DOS SANTOS SOUZA, WILQUERSON FELIZARDO SANDES, HENDER 

ULISSES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:PROCURADOR, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/MT, GLAYTON 

MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957, HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A, MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - OAB:MT/5780, 

ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT, STALYN PANIAGO 

PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 VISTO

1. Retifico o despacho de fls. 512, para excluir o Município de 

Rondonópolis do polo passivo. Retifique-se a capa dos autos, o sistema 

apolo e a distribuição.

2. No mais, cumpra-se o despacho de 512, em relação AO ESTADO DE 

MATO GROSSO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 770709 Nr: 2491-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE MARTINS POMPEU DA SILVA, JOSE 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, PREMIER 

PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 
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OAB:10483, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13251

 INTIMAÇÃO AO DOUTOR JUAREZ PAULO SECCHI, OAB/MT 10.483 E A 

DOUTORA VLADIMIR MARCIO YULE TORRES, OAB 13251/MS, PARA 

CONTRARRAZOAR O RECURSO DE APELAÇÃO OFERECIDO PELO 

REQUERENTE NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798698 Nr: 13779-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRAULICA J C - ME, JANIO CUSTODIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº(ª)(s). BRUNNA LUIZA 

QUEIROZ MOLATO, OAB/MT 18396, para tomar ciência da data designada 

para a audiência de conciliação, no dia 09/11/2018, às 9:00- 

SEXTA-FEIRA, no CEJSUSC desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 283845 Nr: 7249-79.2001.811.0003

 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: ILDA MARTINS BARROS, ADELITA PEREIRA 

MONTALVAO, MARIA DE FATIMA LEMES BORGES, JUCINEIDE MOREIRA 

DE SOUZA, AGNALDO ALMEIDA SODRE, MIRIAM MOREIRA DA SILVA OU 

MIRIAM PINTO MOREIRA, VERA LUCIA DE SOUZA WEBER, GENESIA 

SIMONE BELO ROCHA, ADVANIR DO CARMO MARQUES, JOSE CAMILO 

SOBRINHO, CREUZA PORTO DOS SANTOS, LUZIA BAHIA, GILDA 

APARECIDA ALVES TABORY, ELZA SILVIA PEREIRA, SEBASTIANA 

APARECIDA BRAGA ALVES, CLAUDIA SALLES RITTER, MARIA ZELIA 

ALTINA DE ALCANTARA, MARIA EUZIMAR GOMES DE JESUS, LINDOMA 

NUNES DE FREITAS, MARIA APARECIDA RIBEIRO DE FREITAS, CINIRA 

TEODORO ANISESIO, ANTONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, JAIME JOSE 

PEREIRA, MARIA ESTER ROCHA DE SOUZA, JURANDIR PEREIRA 

SOARES, ROSA IDALENE DA MOTA SOARES, CLAUDIA ANGELICA 

MENDES DOS SANTOS, CLEUNICE DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Trata-se de execução de sentença envolvendo as partes acima 

identificadas.

ILDA MARTINS BARROS requer seja realizada a perícia apenas da pessoa 

interessada que juntar nos autos o comprovante de depósito judicial dos 

honorários do perito.

INDEFIRO o pedido, visto que causará tumulto na realização de 28 perícia, 

quando se poderia realizar apenas uma. Ademais, se a autora optou em 

demandar em litisconsórcio, deve suportar o ônus da tramitação do feito 

em litisconsortes. Não é admissível que somente na fase de cálculo 

requeira a individualização da sua pretensão.

Assim, determino sejam os autores intimados para depositarem em juízo o 

valor dos honorários do perito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783903 Nr: 7709-75.2015.811.0003

 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: MARIA DE FATIMA CARRIJO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO AO DOUTOR GILSON MENDES FERREIRA MENDES, OAB/MT 

16052, PARA MANIFESTE-SE NOS AUTOS ACERCA DA PETIÇÃO DE 

FOLHAS 294/300 NO PRAZO DE 10 DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 446634 Nr: 1816-45.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EMANOELLY VITORIA DE SÁ SANDES, ELIANE 

MOREIRA DE SÁ, ZENILDA DIAS SANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DOUTORA STAEL MARIA DA SILVA PARA QUE 

MANIFESTE-SE ACERCA DA PETIÇÃO DE FOLHAS 602/608 NO PRAZO DE 

10 DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 716078 Nr: 11434-77.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AMINADALB ALVES DE SOUZA, RUBENS AUGUSTO DE 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO....Posto isso, acolho parcialmente a impugnação formulada pelo 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, o que faço para tão somente reconhecer 

a irregularidade do cálculo apresentado pelos exequentes às fls. 

1.022/1.025, e determinar que os exequentes elabore novo cálculo, 

incluindo, em relação à Aminadalb Alves de Souza, os meses de fevereiro 

a novembro de 2007 (fls. 257/273), fevereiro a dezembro de 2008 (fls. 

274/293), fevereiro a junho de 2009, agosto a dezembro de 2009 (fls. 

313/331), abril a dezembro de 2010 (fls. 295/312), fevereiro de 2011 a 

fevereiro de 2012 (fls. 333/357), e os meses em que o servidor estava de 

férias; e, em relação a Rubens Augusto de Matos, os meses de fevereiro 

a novembro de 2007 (fls. 451/465), fevereiro a dezembro de 2008 (fls. 

466/486), fevereiro a junho de 2009, agosto de 2009 a fevereiro de 2012 

(fls. 868-v), e os meses em que o servidor estava de férias.O cálculo 

deverá incluir ainda os reflexos das diferenças de produtividade no 

adicional por tempo de serviço, no décimo terceiro salário e nas férias 

acrescidas do terço salário.Com a juntada do cálculo, digam as partes, no 

prazo de 5 (cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 822624 Nr: 3840-70.2016.811.0003

 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: IVANILDA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS NUNES 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 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação e julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito.Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 3º, I e § 4º, III e artigo 

90, ambos do Código de Processo Civil.Entretanto, declaro suspensa as 

obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de 

pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 

05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 
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recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de 

Processo Civil).Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos 

à Central de Arrecadação e Arquivamento, devendo a Escrivania lançar o 

andamento 626.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 748281 Nr: 6838-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Intimação ao DR. Flávio Martinez França - OAB/29.997, para tomar ciência 

que foi expedido Alvará Eletrônico n° 443155-3/2018 em seu favor 

conforme determinado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787948 Nr: 9400-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:OAB/MT/3504-A, LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - OAB:GO 

22.011

 Intimação ao Dr. Leonardo Randazzo Neto - OAB/MT 3.504-A, para que 

tome ciência do auto de avaliação de fls. 90/91 e querendo manifeste-se 

nos autos no prazo legal.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009204-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA CRISTINA PONTES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE RONDONÓPOLIS 

(IMPETRADO)

DIRETOR UMEI JOÃO DE PAULA MENDONÇA DE SOUZA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1009204-35.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: LEANDRA CRISTINA PONTES 

DA SILVA IMPETRADO: PREFEITO DE RONDONÓPOLIS, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE RONDONÓPOLIS, DIRETOR UMEI JOÃO DE 

PAULA MENDONÇA DE SOUZA Vistos etc., Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado por DAVI LUIZ PONTES DE OLIVEIRA, representado 

por sua genitora, em face do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e o DIRETOR 

DA UMEI - JOÃO DE PAULA MENDONÇA DE SOUZA sustentando como 

causa de pedir que: O Impetrante é menor de idade, atualmente com 04 

(quatro) anos de idade, e sua genitora trabalha em período integral, e não 

tem condições de arcar com mensalidades de escolas particulares para o 

filho, tendo em vista que a mesma vem passando por uma dificuldade 

financeira, em decorrência de viver somente ela e o filho, bem como com 

suas despesas que aumentaram assim com o passar da idade do 

Impetrante, que necessita de ser inserido na escola, e conta com a rede 

pública para fim de ter efetivado seu direito à educação do seu filho, já 

que se trata de Direito Fundamental garantido pela CF/88. A genitora do 

Impetrante procurou no início do ano de 2018, o UMEI – “JOÃO DE PAULA 

MENDONÇA DE SOUZA” conveniada à Municipalidade, visando o 

atendimento do Impetrante, com vaga em creche em período integral, 

sendo informada que logo em breve estaria havendo matrículas abertas. 

Desta forma, a referida instituição foi indicada à genitora do Impetrante 

pelo próprio órgão de Educação da Prefeitura desta Municipalidade, pois 

não há qualquer tipo de lista de “espera” nesta UMEI, sendo a escolhida 

em razão de sua localização, afirmada como sendo a mais próxima de sua 

residência e local de trabalho, e ter preenchido todos os requisitos 

necessários. É mister consignar que a genitora do Impetrante, necessita 

trabalhar para fim de prover ao sustento da família, e com isso, não tem 

onde e nem com quem deixar seu filho, não podendo levá-lo consigo ao 

trabalho, nem mesmo matricula-lo em UMEI diferentes ou em horários 

diferentes. Por isto, necessita do atendimento ao seu filho, na unidade 

educacional e que seja logisticamente compatível com sua residência e 

trabalho. Não obstante isto, a frequência à escola e creche consiste em 

direitos fundamentais desta enquanto criança, de efetivação indispensável 

à sua boa formação e educação. Além disso, é notório que para que os 

pais possam trabalhar, é indispensável que possam deixar seus filhos em 

segurança, em ambiente adequado para um crescimento saudável da 

criança, tanto que a Constituição Federal prestigia a educação infantil, 

como forma de propiciar o desenvolvimento integral das crianças de zero 

a seis anos de idade, o atendimento em creches e unidades de pré-escola 

(artigo 208, inciso IV, CF). Decido. Compulsando os autos, verifico que o 

autor é menor impúbere, representado por sua genitora, em que almeja a 

sua matricula na UMEI - JOÃO DE PAULA MENDONÇA DE SOUZA. A 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de 

princípio de ordem pública. Com efeito, os autores almejam a matricula na 

UMEI - João De Paula Mendonça De Souza, que, no caso, refere-se a 

direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 184, IV, 

do ECA estabelece que “A Justiça da Infância e da Juventude é 

competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses 

individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, 

observado o disposto no art. 209”. Nesse sentido tem se posicionado o E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA X VARA 

CÍVEL DE FEITOS GERAIS – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA DE 

CRIANÇA – ENSINO FUNDAMENTAL – ESCOLA PRIVADA – BOLSA DE 

ESTUDOS – DIREITO DA CRIANÇA – INCIDÊNCIA DO ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ARTIGO 148, IV C/C 209 DO ECA – 

COMPETÊNCIA JÁ FIXADA COM O ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR NO 

JULGAMENTO DO RAI N.º 2917/2012 - CONFLITO JULGADO 

PREJUDICADO. 1.“[...] 2. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se 

na hipótese contida no art. 148, IV c/c art. 209, do ECA, sendo da 

competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a 

apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos 

ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. Precedentes. [...]” 

(REsp 1217380/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA)2.Conflito negativo 

prejudicado. (CC 95250/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 22/08/2014, Publicado no DJE 28/08/2014) Desta 

forma, nos termos do artigo 148, IV e artigo 209, ambos do ECA, a Vara da 

Infância e Juventude é a competente para processar e julgar a presente 

demanda. Ante o exposto, declino a competência em favor da vara da 

infância de juventude desta comarca. Intimem-se. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007575-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERVASIO YOSHIO GONDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE PESTANA OAB - MT16145 (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o depósito do valor que a fazenda entende devido, sob pena de 

prosseguimento da execução. Com o depósito, conclusos para extinção. 

Edson Dias Reis Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003720-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS VIDOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1003720-73.2017.8.11.0003 Valor da causa: $13,118.00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, AUXÍLIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO]->OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) POLO ATIVO: 

Nome: CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS VIDOTTO Endereço: RUA 

SANTA MARIA, 56, VILA OLGA MARIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78725-020 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 15 dias. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; RONDONÓPOLIS, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 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. 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 756254 Nr: 11002-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBSTER FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - 

OAB:21421/MT

 Código 756254

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO

 A parte executada pleiteia o deferimento do parcelamento das custas 

remanescentes, apresentando comprovante de pagamento parcial do 

débito no montante de 30%.

 Dessa forma, considerando o valor do débito informado, defiro o 

parcelamento das custas remanescentes em 3 (três) vezes, em parcelas 

iguais e sucessivas.

 Intime-se para efetuar o pagamento da 1ª parcela em 05 (cinco) dias e as 

demais nos dois meses subsequentes.

 Remeta-se à Central de Arrecadação, para cumprimento, nos termos do 

Provimento nº 15/2017-CM.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

JUIZ AUXILIAR – CGJ

PROVIMENTO 11/2018-CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 392102 Nr: 5777-33.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON VIZINI CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE FENGLER SPIERING - 

OAB:11920/MT

 Código 392102

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO

 Em análise ao pedido formulado pela parte executada, encartado à fl. 58, 

verifico que merece guarida, visto que, conforme certidão de fl. 63, a 

decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não foi encaminhada 

para a publicação no DJE.

 Desta feita, acolho o pedido e declaro nulos os atos posteriores à decisão 

prolatada em 14/08/2017, com a consequente insubsistência da penhora 

online e devolução do prazo para recurso.

 Declaro nulo também o ato de publicação certificado à fl. 64, visto que foi 

emitido anteriormente à apreciação do pedido em referência.

 Proceda-se à liberação do valor penhorado.

 Diante da devolução do prazo recursal, intime-se a parte executada da 

decisão de fls. 44/49.

 Intimem-se as partes deste decisório.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

JUIZ AUXILIAR – CGJ

PROVIMENTO 11/2018-CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 771236 Nr: 2845-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534, IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - OAB:23583/O

 Código 771236

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO

 A parte executada pleiteia o deferimento do parcelamento das custas 

remanescentes, apresentando comprovante de pagamento parcial do 

débito no montante de R$116,35 (cento e dezesseis reais e trinta e cinco 

centavos), bem como o recibo de transferência para o cartório 

distribuidor.

 Considerando o valor do débito informado, defiro o parcelamento das 

custas remanescentes em 3 (três) vezes, em parcelas iguais e 

sucessivas.

 Intime-se para efetuar o pagamento da 1ª parcela em 05 (cinco) dias e as 

demais nos dois meses subsequentes.

 Remeta-se à Central de Arrecadação, para cumprimento, nos termos do 

Provimento nº 15/2017-CM.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.
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ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

JUIZ AUXILIAR – CGJ

PROVIMENTO 11/2018-CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 797201 Nr: 13190-19.2015.811.0003

 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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL CRISTINA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 Código 797201

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO

 O Município de Rondonópolis deverá se manifestar cerca dos documentos 

acostados às fls. 70/72 no prazo de cinco (5) dias.

 Além disso, as partes devem se manifestar sobre eventual interesse em 

conciliação, também no prazo de cinco (5) dias.

 Após voltem-me.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

JUIZ AUXILIAR – CGJ

PROVIMENTO 11/2018-CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 758604 Nr: 12511-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMAGEM REGIONAL SS, ELEMAR DOS SANTOS 

BERTINETTI, ELMO DOS SANTOS BERTINETTI, HELIL FARIA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida nos embargos à 

execução fiscal – Processo n. 13084-96.2011.811.0003, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)declarar nulo o 

débito relativo ao ISSQN atinente ao período de maio de 2007 a dezembro 

de 2007, a que se refere a CDA nº. 54/2011 e CDA nº. 23288/2010 no que 

exceder exceda o valor equivalente ao seu recolhimento na forma 

diferenciada, ou seja, nos termos do artigo 53, inciso I da Lei Municipal 

1.800/90 e artigo 9º, §1º e §3º do Decreto 406/68.b)Por conseguinte, 

julgar extinta a execução fiscal Processo n. 13084-96.2011.811.0003 em 

apenso.c) Deixo de condenar o embargado ao pagamento de custas 

processuais nos termos do artigo 2.14.5 da CNGC, mas o condeno ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do §3º, II, do art. 

85 do CPC/2015.A sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, a 

teor do que dispõe o artigo 496, II, c.c § 3º, III, do Código de Processo Civil. 

Extraia-se cópia desta decisão e junte aos autos em apenso.Preclusa a 

via recursal, proceda-se a liberação do valor depositado em Juízo em 

conta a ser indicada pela Embargante e, após, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 794015 Nr: 11900-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ AUGUSTO GIACOMELLI BRENDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Ante o exposto, reconheço a ausência de interesse processual e, por 

conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

amparo no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 

embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas necessárias.Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 705106 Nr: 13084-96.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAGEM REGIONAL SS, ELEMAR DOS 

SANTOS BERTINETTI, ELMO DOS SANTOS BERTINETTI, HELIL FARIA DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Vistos etc.,

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em apenso, 

extraia-se cópia e junte-se nestes autos.

Caso seja mantida a sentença proferida nos embargos, proceda-se a 

liberação do valor depositado para garantia do Juízo, em conta bancária a 

ser indicada pelos excetuados.

Int.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 805628 Nr: 16556-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AFONSO ALVES DA SILVA, NEUSA 

ARAUJO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Vistos etc.,

Suspendo o processo como requerido pela parte autora, pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias ou até que advenha a prova a ser produzida no 

Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca - Processos Códigos 772471 e 

743317.

Int.

Aguarde-se em secretaria a manifestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 796379 Nr: 12912-18.2015.811.0003

 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: ESPOLIO DE ULISSES ALVES MACEDO NETO, DJANETE 

FERREIRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECO VILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE VIEIRA FERREIRA - 

OAB:10.071-B/MT, KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO 

- OAB:19873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

No caso, a parte autora regularmente intimada para realizar o pagamento 

das custas processuais, diante da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça 

que manteve a decisão deste Juízo que indeferiu a gratuidade da Justiça, 

manteve-se inerte.

Assim, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição e o imediato arquivamento do 

processo com as baixas necessárias.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis
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 Cod. Proc.: 808686 Nr: 17568-18.2015.811.0003

 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: IVONETE FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 Vistos etc.,

No caso, compete ao Ministério Público manifestar interesse em sua 

intervenção ou não, mormente por se tratar de pessoa que ficou com 

deficiência diante da amputação.

Assim, encaminhe-se ao Ministério Público e conclusos para sentença.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 825266 Nr: 4712-85.2016.811.0003

 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: DE JESUS & SANTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DOS SANTOS ANDRADE - 

OAB:OAB/SP 300.217, FERNANDO MAURO BARRUECO - OAB:OAB/SP 

162.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc,

Sobre os documentos juntados pela parte autora, ciência ao Estado de 

Mato Grosso.

Após, conclusos para análise da possível extensão da medida liminar e 

designação de perícia.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734136 Nr: 13997-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DOS ANCHIETA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para manifestar-se no prazo legal , 

requerendo o que entender de direito.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736086 Nr: 15499-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para manifestar-se no prazo legal , 

requerendo o que entender de direito.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 706431 Nr: 1146-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos documentos de fls. 195/196, requerendo o que entender de 

direito.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 728376 Nr: 9176-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, informe a este juízo, quanto ao retorno do 

requerente que estava marcado para 19/19/2018, se houve solicitação ou 

não de novas dosagens etc.. Nada mais. ______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 837870 Nr: 7977-95.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SANTA CLARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

Certifique-se a Secretaria da Vara se a embargante foi regularmente 

intimada da decisão de fls. 171 Em caso negativo, intime-se.

Certifique-se se o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação aos 

Embargos.

Após, conclusos.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 818649 Nr: 2439-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SANTA CLARA LTDA, ARNALDO 

MASCHIETTO FILHO, SERGIO RODRIGUES DA CUNHA, THIAGO GARCIA 

MASCHIETTO, CLAUDIR FALCAO JUNQUEIRA DE CASTRO, DENILSON 

CARLOS PONTIN, MARTIN GARCIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110 OAB/MT, Thassia Christina Duarte de Oliveira - 

OAB:MT/21.896-O

 Vistos etc.,

No caso, a executada oferece a penhora bens de terceiro, juntando notas 

fiscais e autorização (fls. 21/27)
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Ora, a Lei 6.830/80 estabelece em seu art. 9º, inciso IV, que em garantia 

da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá indicar à 

penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

No caso, a Fazenda Pública devidamente intimada para manifestar se 

manteve inerte.

De outro lado, os Embargos a Execução em apenso já foram recebidos, 

sem suspensão da execução fiscal, situação jurídica que força 

reconhecer que este Juízo entendeu satisfeita a garantia oferecida.

De toda forma, diante do prazo decorrido do oferecimento dos bens à 

penhora, determino que a executada indique se os referidos bens ainda 

estão disponíveis à penhora e, em caso, negativo nomeie outros para 

garantia da execução, sob pena de extinção dos embargos à execução.

Após, conclusos com urgência.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 432711 Nr: 1375-98.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DA COSTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14.885

 Vistos etc.,

1. Expeça-se alvará do valor parcialmente quitado por RPV na conta 

indicada às fls. 189, com urgência.

2. Oficie-se ao Departamento Auxiliar da Presidência para que informe se 

no cálculo de fls. 214 já se encontra abatido o valor já quitado de R$ 

6.238,28, em 30.03.2017, conforme comprovante de fls. 185/186. Em caso 

negativo, que seja encaminhado novo cálculo, considerando o valor 

quitado.

3. Com o cálculo nos autos, expeça-se RPV quanto ao valor 

remanescente, devendo os autos aguardarem pagamento em escaninho 

próprio na secretaria pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de 

bloqueio em conta da parte ré.

Int.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 299304 Nr: 2391-74.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO AUGUSTO MACHADO 

FILHO - OAB:36773

 .I – REVOGO a decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo 

prescricional, fls. 88. II – REVOGO a prisão preventiva, do acusado João 

Gilmar Coimbra de Lara, mediante assinatura do termo de compromisso: a 

comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado; 

b) comparecer mensalmente em juízo para informar justificar suas 

atividades; c) não mudar de residência sem prévia autorização; d) não se 

ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização 

judicial, bem como, apresentar comprovante de endereço fixo, e, foto 

digital de alta qualidade (boa resolução), recente, sob pena de revogação 

do benefício.III – Expeça-se carta precatória à comarca de Reserva/PR, 

para que seja promovida a intimação do acusado do teor desta decisão, 

bem como, para que aquele juízo promova a fiscalização das medidas 

cautelares impostas. IV – Apresentados o comprovante de endereço 

atualizado e a foto digital de alta qualidade, (recente), expeça-se o 

competente alvará de soltura em favor do acusado independente de nova 

conclusão. V – Intime-se ainda a defesa constituída para que apresente 

defesa preliminar, observando o prazo legal.VI – Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.Wagner Plaza 

Machado JuniorJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 651699 Nr: 1301-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADAILTON MORAES DIAS, Cpf: 

05629790188, Rg: 22499954, Filiação: Rosely Moraes Lima Dias e Anildo 

Jose Dias, data de nascimento: 24/03/1996, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), mecanico, Telefone (66)99617-5670. 

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 dos inclusos autos do procedimento policial 

investigatório que, no dia 11 de outubro de 2016, por volta das 22h00m, na 

residência situada na Rua I, Quadra 12, Bairro Ana Carla II, nesta Cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado ADAILTON MORAES DIAS, 

agindo com desejo de matar (animus necandi), tentou matar a vítima 

Antônio Alves. (...) Posto isso, o Ministério Público denuncia ADAILTON 

MORAES DIAS, como incurso no artigo 121, caput, c.c art. 14, II, ambos do 

Código Penal, devendo ser ele citado, processado e, ao final - liquidada a 

prova e apurado o crime -, pronunciado e condenado pelo E. Tribunal do 

Júri, inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos 

materiais e morais à vítima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), 

com a cláusula do devido processo legal, ouvindo-se na fase de instrução 

criminal as pessoas acima arroladas.

Despacho: I – Defiro a cota retro. II – Cite-se o réu Adailton Moraes Dias, 

via edital, para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação.III – 

Decorrido o prazo e sem apresentação de resposta, manifeste-se o 

Parquet.

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, 23 de outubro de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298397 Nr: 1704-97.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAGNO SILVA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10.207

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HAGNO SILVA DE MORAIS, Filiação: 

Francisco Aldo de Moraes e Barbara Virgem Silva de Moraes, data de 

nascimento: 05/02/1976. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU HAGNO SILVA DE MORAIS da audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 15/01/2018, às 15 horas, a 

realizar-se no endereço abaixo declinado.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, Decido:I – Confirmo o recebimento 

da denúncia e designo o 15 de janeiro de 2019, às 15:00, para a 

realização de audiência de instrução e julgamento. II – Intime-se o réu e as 

testemunhas.III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávia Regina S. Pereira, 

digitei.

Rondonópolis, 23 de outubro de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 635167 Nr: 6391-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN GOMES 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): ALAN GOMES DA SILVA, Rg: 12023833, 

Filiação: Vanusa Gomes Lima e Rivelino da Silva, data de nascimento: 

07/02/1992, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), ajudante 

de pescador, Telefone 66- 9902-7542. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Assim o faz porque no dia 06/04/2015, por volta 

das 22h30, em praça pública, ao lado do Ginásio de Esportes Marechal 

Rondon, região central desta cidade e comarca, ele tentou matar a pessoa 

de Marcos Jhones da Silva, pois desferiu um tiro na região do abdômen 

deste, tendo-o feito por motivação com a marca da torpeza. Consta 

também que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Alan Gomes da 

Silva portou ilegalmente arma de fogo de uso permitido (não apreendida), 

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

(...) Ante o exposto, o Ministério Público Estadual imputa a ALAN GOMES 

DA SILVA a prática dos crimes de homicídio tentado, qualificado pelo 

motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I, do CP) e porte ilegal de arma de fogo 

(art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03), devendo ele responder pelos delitos 

imputados a título de concurso material de crimes (art. 69, caput, do CP), 

ao tempo em que requer que seja ele citado e processado de acordo com 

o rito próprio do art. 406 e s. do CPP, sendo, na fase própria, pronunciado 

e, ao final, julgado e responsabilizado criminalmente pelo Egrégio Tribunal 

do Júri local.

Despacho: I – Defiro a cota retro. II – Cite-se o réu Alan Gomes da Silva, 

via edital, para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação.III – 

Decorrido o prazo e sem apresentação de resposta, manifeste-se o 

Parquet.

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, 23 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.: 677825 Nr: 9467-95.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRÃO, 

THAIS SENA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Intimação do Dr. Ary da Costa Campos, OAB/MT nº. 16.944/B, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14 de novembro 

de 2018, às 14h15min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675692 Nr: 7583-31.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, PEDRO 

JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA, WEVERSON DA SILVA SANTOS, 

CLEVERSON SANTOS AMORIM, JEFFERSON QUEIROZ SILVA, ALISSON 

EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA, JEFERSON MARQUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193, GETULIO 

BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, MARCIA 

MACEDO GALVAO - OAB:

 Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que sobreveio informação do 

óbito do acusado PEDRO JÚNIO OLIVEIRA SILVA, cuja certidão 

encontra-se acostada às fls. 467. Considerando o óbito do acusado, 

confirmado por meio da certidão de óbito de fls. 467, com fundamento no 

art. 107, inciso I, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de PEDRO 

JÚNIO OLIVEIRA SILVA.Após o trânsito em julgado, procedam-se às 

retificações necessárias no sistema Apolo e capa dos autos.Demais 

disso, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual deixo de absolver sumariamente os acusados RONALDO 

GABRIEL, CLEVERSON SANTOS, ALISSON EMANOEL, WEVERSON e 

JEFERSON MARQUES.Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de novembro de 

2018, às 13h30min.Intimem-se os réus, a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes, para que compareçam à 

audiência.Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) 

precatória(s) com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) 

que esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e 

inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), 

intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em observância 

ao teor da Súmula 273 do STJ.Requisite-se, se houver 

necessidade.Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678894 Nr: 10473-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DE AZEVEDO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75.346 OAB-MT

 Vistos etc.Trata-se de ação penal em que foi denunciado VALMIR DE 

AZEVEDO SOUZA, pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 213, 

§ 1º, do Código Penal.A denúncia foi recebida em 30.08.2018 (fls. 

64).Devidamente citado (fls. 78), o réu, por meio de advogado constituído, 

apresentou resposta à acusação, ocasião em que pugnou pela 

desclassificação do crime previsto no artigo 213, § 1º, do Código Penal 

para (...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 627399 Nr: 334-34.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GABRIEL RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 334-34.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: MAURO GABRIEL RODRIGUES DE AMORIM

INTIMANDO: Mauro Gabriel Rodrigues de Amorim, Cpf: 05469093107, Rg: 

26800357 SSP MT Filiação: Reginaldo Rodrigues da Silva e Sandra 

Aparecida de Amorim Rodrigues, data de nascimento: 31/07/1996, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), mecânico, em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado da r. sentença que 

segue transcrita.

I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

MAURO GABRIEL RODRIGUES DE AMORIM, qualificado nos autos, 

imputando-lhe as sanções previstas no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 

(1º fato) e art. 244-B da Lei 8.069/90 (2º fato), na forma do art. 69, do 

Código Penal, pela prática do fato delituoso narrado nos seguintes termos:

“1º FATO:

 Constam dos autos do incluso inquérito policial que no dia 22.12.2014, por 

volta das 16h15min, na rua Porto Velho, esquina com a rua Vitória, bairro 

Jardim Tropical, nesta cidade, o denunciado Mauro Gabriel Rodrigues de 

Amorim portava, sem a devida autorização e, em desacordo com a 

determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, 

calibre 38, nº PC378925, contendo 03 (três) munições intactas, calibre 38, 

que foram devidamente apreendidos e periciados, respectivamente, às fls. 

28 e 30/37. São dos autos que no dia e hora supracitadas a polícia militar 

realizada rondas pelo bairro Jardim Tropical, quando se deparou com uma 

motocicleta, cor preta, com duas pessoas, sendo que estas, ao 

visualizarem a guarnição policial, foragiram do local, ao passo que a PM 

saiu em perseguição.

Durante a fuga, os policiais militares visualizaram o denunciado, que 

estava na garupa do veículo, dispensar a supracitada arma de fogo em um 

terreno baldio.

Em seguida, os milicianos lograram abordar a motocicleta pilotada pelo 

adolescente Raul Silva dos Santos, bem como localizaram o revólver. 

Indagado, o denunciado Mauro assumiu que estava portando a aludida 

arma de fogo e munições. Assim, a PM efetuou a prisão de Mauro e o 

encaminhou à 1º Delegacia de Polícia.

2º Fato

Apurou-se, assim, que o denunciado MAURO GABRIEL RODRIGUES DE 

AMORIM corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) 

anos, Raul Silva dos Santos, com ele praticando infração penal ou 

induzindo-o a praticá-la.

Na Delegacia de Polícia, o adolescente Raul assumiu a propriedade da 

referida arma de fogo e munições, alegando que adquiriu a mesma de uma 

pessoa conhecida por “cabeção”, pela quantia de R$ 2.500,00.

Diante disso, fora lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor 

do denunciado. [...]”. (sic)

2. Denúncia recebida em 29.09.2016 à fl. 52; citação realizada à fl. 64 e 

resposta à acusação apresentada às fls. 65/70.

3. No dia 15.03.2017 foi realizada audiência de instrução e julgamento, 

ocasião em que foi realizada a oitiva das testemunhas Fábio e Raul e, 

posteriormente, procedeu-se ao interrogatório do acusado, cujos teores 

foram gravados em mídia digital anexada à fl. 98.

4. À fls. 102/103 consta termo e mídia de inquirição da testemunha 

Anderson Renato, o qual foi inquirido por meio de carta precatória.

5. Nos memoriais finais, o Ministério Público postulou pela procedência da 

denúncia.

6. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado (fls. 

109/119).

7. É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - 1º FATO

 8. Trata-se de ação penal que imputa ao acusado a prática do crime 

descrito no art. 14 da Lei 10.826/03, cuja descrição típica está delimitada 

nos seguintes termos:

Art. 14 – Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 

transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 

empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Grifos nosso

II.1.1 – DA MATERIALIDADE

9. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de 

ocorrência de fls. 11 e 12, termo de exibição e apreensão de fl. 32; e 

laudo pericial de fls. 34/41, o qual atestou pela eficiência da arma de fogo.

II.1.2 – DA AUTORIA

 10. Ainda que o réu tenha negado em juízo qualquer envolvimento na 

execução do crime, as provas produzidas durante a instrução 

demonstram que existem elementos seguros acerca da sua autoria do 

delito em questão.

 11. O acusado Mauro Gabriel Rodrigues de Amorim, ao ser ouvido em 

juízo, relatou que a arma de fogo pertencia ao menor de idade Raul Silva 

dos Santos, o qual estava em sua companhia e que, no momento em que 

foram abordados pela Polícia Militar, o menor de idade teria dispensado a 

arma de fogo em um terreno baldio, dizendo ainda que não sabia que o 

menor de idade portava a referida arma de fogo.

12. Por sua vez, o menor de idade Raul Silva dos Santos, ouvido em juízo, 

disse não se recordar dos fatos, em razão de ter sofrido um acidente que 

lhe causou traumatismo craniano.

13. O policial militar Fabio Souza Santana, ao ser ouvido em juízo, disse 

que estava em rondas juntamente com o policial militar Anderson, ocasião 

em que se deparou com o acusado e o menor de idade em atitude 

suspeita, sendo que os mesmos, ao perceberem a presença da guarnição 

policial, empreendeu fuga, dando início a uma perseguição.

14. Disse ainda que em determinado momento visualizou a arma de fogo 

ser dispensada em um terreno baldio, porém não se recorda quem teria 

dispensado a arma de fogo.

15. Já o policial militar Anderson Renato Rivelo Primo, ouvido por meio de 

carta precatória, disse que no momento em que o acusado juntamente com 

o menor de idade empreenderam fuga, o acusado arremessou a arma de 

fogo em um terreno baldio.

16. Disse ainda não ter dúvidas que a arma de fogo estava em poder do 

acusado, uma vez que visualizou o momento em que o mesmo a 

dispensou.

17. Como se sabe, o depoimento dos policiais militares que atenderam a 

ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que 

complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço 

probatório existente em face do acusado.

18. A propósito, é a jurisprudência:

TJDFT – TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 

PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRIMARIEDADE. 

CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD. CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. PENA PECUNIÁRIA. 

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

I - Os depoimentos dos policiais que, de forma clara e uníssona, 

apreendem a droga após o recebimento de denúncia anônima a respeito 

de suposta traficância, podem e devem ser apreciados com valor 

probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. [...] 

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.749095, 

20130110406599APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2014, 

Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 152). APELAÇÃO - CONDUÇÃO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA - 

PRELIMINAR - MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA EM SEGUNDO GRAU 

- CONSTITUCIONALIDADE - REJEITA-SE - RÉU EMBRIGADO - DEPOIMENTO 

DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - TESE 

DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA - AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS - DOSIMETRIA - EXAGERO - ADEQUAÇÃO - CONDUTA 

DE USO DE DROGAS TIPIFICADA COMO CRIME - CARACTERIZAÇÃO DA 

REINCIDÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA - DIREITOS POLÍTICOS - 

MANUTENÇÃO. A atuação do Ministério Público em segunda instância 

ocorre como custos legis, sendo prevista na legislação ordinária, não 

havendo falar em inconstitucionalidade do comando legal. As declarações 

prestadas por policial, que confirmam o boletim de ocorrência lavrado na 

ocasião, autorizam a manutenção da condenação, principalmente quando 

não comprovadas as teses defensivas. (...). V.V.P. EMBRIAGUEZ AO 

VOLTANTE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE 

ENTRE A PENA DO DELITO E O ART. 293 DO CTB. - Se o prazo da 

suspensão ou proibição do direito de dirigir está entre 02 (dois) meses e 

05 (cinco) anos, há de se fazer concordância com a pena do delito que o 

réu está sendo condenado para se estabelecer a sanção. (TJMG - 

Apelação Criminal 1.0024.11.303344-3/001, Relator(a): Des.(a) Amauri 

Pinto Ferreira (JD CONVOCADO) , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 

30/04/2014, publicação da súmula em 07/05/2014)
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19. Assim, se os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do 

acusado são firmes e coerentes, bem como não existem indícios ou 

motivos para má-fé em suas declarações, há que se considerar os 

mesmos como suficientes para embasar um decreto condenatório.

20. Outrossim, nenhuma testemunha ou outro meio de prova foi produzido 

nos autos a ponto de eximi-lo dos crimes em questão.

21. Assim, percebe-se que a negativa do acusado não passa de ardil 

arquitetado com o fim de se isentar de sua responsabilidade penal.

22. Portanto, o depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão 

do acusado, constitui elemento probatório suficientemente apto a 

comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor uma condenação.

II.3 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – 2º FATO

23. O crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, está delimitado nos 

seguintes termos:

Art. 244-B – Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) 

anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

II.3.1 – DA MATERIALIDADE

24. Tratando-se de crime formal, a materialidade está restrita aos 

depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

II.3.2 – DA AUTORIA

25. Nesse caso em específico, embora o i.promotor de justiça tenha 

pugnado pela condenação do acusado, entendo que não há elementos 

suficientemente aptos para condená-lo pelo crime em questão.

26. Muito embora o tipo penal descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança 

e do Adolescente seja considerado crime formal – consumando-se com a 

simples prática de crime na companhia do menor –, é fato que inexistem 

provas que possam estabelecer um vínculo subjetivo entre as condutas 

de ambos. Ademais, o crime de corrupção de menor exige ao menos um 

nexo de interdependência com outro delito para que possa aperfeiçoar-se 

no mundo jurídico.

27. A propósito, eis a redação do artigo em comento: “corromper ou 

facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando 

infração penal ou induzindo-o a praticá-la.” Nota-se, portanto, que o tipo 

exige que o agente “com ele” (menor) pratique infração penal ou induza-o 

a praticá-la para então caracterizar o delito em comento.

28. Com efeito, tratando-se de crime de porte ilegal de arma de fogo, ou 

seja, crime de mão própria, em que inexistem provas de que o menor tinha 

acesso à arma de fogo que o acusado portava a ponto de caracterizar o 

denominado porte compartilhado, não há como entender pela ocorrência 

do referido delito.

29. Assim, não havendo elementos de provas que possam demonstrar o 

nexo entre a conduta do réu e a do menor de idade que o acompanhava 

naquela ocasião, não há como impor condenação pelo crime em questão.

III – DISPOSITIVO

30. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para ABSOLVER MAURO GABRIEL RODRIGUES DE AMORIM da imputação 

prevista no art. 244-B da Lei 8.069/90 e CONDENÁ-LO como incurso nas 

sanções previstas no art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

III.1 – DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU

 31. 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 nos seguintes termos.

32. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações concretas acerca de 

condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, deixo de valorar 

negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Nesse cenário, tratando-se de crime patrimonial, há que 

reconhecer que a motivação é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, tendo em vista que o 

crime foi praticado mediante o emprego de arma, valoro negativamente 

neste ponto, pois é inequívoco que tal circunstâncias facilita a atuação do 

agente e, consequentemente, dificulta a defesa da vítima (1º fato).

g) Conseqüências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as conseqüências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

III.2 – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

 33. Critério de fixação da pena-base: considerando nenhuma 

circunstância judicial foi desfavorável ao condenado, fixo a pena-base no 

mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão.

34. Na segunda fase, não observo a presença de nenhuma agravante ou 

atenuante aplicável à espécie.

35. Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da 

pena aplicável ao caso.

 36. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas e considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 

do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

37. Assim, fixo a pena final em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, as 

quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer 

outra causa de aumento ou diminuição da pena.

38. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada, e tratando-se de 

condenado tecnicamente primário, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, fixo o regime INICIALMENTE ABERTO para o cumprimento da 

reprimenda.

39. Substituição da pena: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 

2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores 

da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo 

pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a 

pena privativa de liberdade por: uma multa e uma restritiva de direitos a ser 

fixada pelo juízo da vara de execuções penais.

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS

 40. Da prisão preventiva: não obstante a natureza do delito, mas diante do 

regime fixado e do quantum de pena aplicado, entendo que a manutenção 

da prisão torna-se incompatível com os preceitos legais, motivo pelo qual, 

com fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP, concedo ao 
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réu o direito de recorrer em liberdade.

 41. Detração penal: tendo em vista que o acusado foi solto no presente 

processo, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que 

sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase 

processual.

42. Indenização à vítima: não havendo pedido expresso para a fixação de 

valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração , deixo 

de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

43. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem os itens 7.16.1 e 

seguintes da CNGCGJ/MT.

44. Deixo de condená-lo ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.

45. Determino que a arma de fogo e as munições apreendidas sejam 

desvinculadas do processo, cumprindo-se o disposto no art. 25 da Lei nº 

10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, o Juiz que Supervisiona a 

Seção de Depósito para as providências pertinentes ao cumprimento da 

presente decisão.

46. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente; e

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

47. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado ao 

condenado se ele deseja recorrer, o que será feito mediante termo, 

conforme determina o artigo 1.692, § 2º da CNGCGJ/MT.

48. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 23 de outubro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 627030 Nr: 39-94.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS APARECIDO SANTANA BASTOS, 

DIONATHAN BATISTA COSTA, CARLOS ROBERTO NETO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, Carla Andréia Batista - OAB:18.808, DEFENSOR(A) 

PÚBLICO(A) - OAB:

 (...) Analisando os termos da sentença proferida às fls. 262/267, 

verifica-se que a pena aplicada ao réu pela prática do crime de 

receptação (art. 180 do CP) foi de 01 (um) ano de reclusão, de modo que 

a prescrição opera-se em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, 

inciso V, do Código Penal. Ademais, trata-se de réu possuía idade inferior 

a 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, cuja circunstância 

reduz o prazo prescricional pela metade, havendo como prazo 

prescricional, portanto, 02 (dois) anos. Desse modo, considerando que 

entre o recebimento da denúncia (04.02.2015 – fls. 97) até a data da 

prolação da sentença (22.05.2018 – fls. 262/267) decorreu tempo superior 

a 02 (dois) anos, ocorreu a perda da pretensão punitiva estatal, eis que 

decorrido o lapso temporal descrito na legislação pátria, nos moldes 

postulados pelas partes. Diante disso, com fundamento nos artigos 107, 

IV, 109, V, 115 e 110, § 1º, todos do Código Penal c/c artigo 61 do Código 

de Processo Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu MARCOS 

APARECIDO SANTANA BASTOS. Por fim, em relação aos objetos 

apreendidos e ainda não restituídos (fls. 10), proceda-se à devida 

restituição, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, publique-se e 

intimem-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 634983 Nr: 6197-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Mello dos Santos 

- OAB:9.550

 Vistos etc.

 Intime-se a defesa do acusado para que se manifeste se possui interesse 

na oitiva da testemunha Juliano Arcoverde Angeli e, em caso positivo, 

decline nos autos o seu atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão.

 Se declinado nos autos o atual endereço da testemunha, autorizo desde 

já a expedição de mandado de intimação, ou se residir em outra Comarca, 

carta precatória com a finalidade de proceder a sua inquirição.

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Uberlândia/MG, com a 

finalidade de proceder a oitiva da testemunha Kezia Silva Souza 

(endereço residencial e comercial – fls. 98).

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 639177 Nr: 859-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR MOURA DE SOUZA, MATHEUS 

SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)Pois bem, volvendo os autos, verifico que a tese defensiva merece 

acolhimento. Vejamos.Analisando os termos da sentença proferida às fls. 

90/97, verifica-se que a pena aplicada ao réu pela prática do crime de 

corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) foi de 01 (um) ano 

de reclusão, de modo que a prescrição opera-se em 04 (quatro) anos, nos 

termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. Ademais, trata-se de réu 

possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, 

cuja circunstância reduz o prazo prescricional pela metade, havendo 

como prazo prescricional, portanto, 02 (dois) anos.Desse modo, 

considerando que entre o recebimento da denúncia (03.03.2016 – fls. 69) 

até a data da prolação da sentença (07.06.2018 – fls. 90/97) decorreu 

tempo superior a 02 (dois) anos, ocorreu a perda da pretensão punitiva 

estatal, eis que decorrido o lapso temporal descrito na legislação pátria, 

nos moldes postulados pelas partes.Diante disso, com fundamento nos 

artigos 107, IV, 109, V, 115 e 110, § 1º, todos do Código Penal c/c artigo 

61 do Código de Processo Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu 

JOSIMAR MOURA DE SOUZA, tão somente em relação ao crime de 

corrupção de menores, previsto no artigo 244-B da Lei n. 9.069/90.Por fim, 

Determino que a(s) arma(s) e munição(ões) apreendida(s) seja(m) 

desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o disposto no art. 25 da Lei n. 

10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, o Juiz que Supervisiona a 

Seção de Depósito para as providências pertinentes ao cumprimento da 

presente decisão. No que toca aos objetos apreendidos e ainda não 

restituídos (fls. 33), proceda-se à devida restituição, na forma da lei.No 

mais, cumpra-se integralmente as determinações contidas na sentença 

proferida às fls. 90/97.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, publique-se e intimem-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 652342 Nr: 1929-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SHOITI NISHYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSÉ CANEVAZZI DA 

SILVA - OAB:23244/O

 Intimação do Dr. Paulo José Canevazzi, OAB/MT nº. 23.244, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22 de novembro 
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de 2018, às 15h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 660313 Nr: 9259-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JARA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 9259-48.2017.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: FLAVIO JARA PAZ

CITANDO E INTIMANDO: Flavio Jara Paz, Cpf: 76532186104, Rg: 

3080634-8 SSP MT Filiação: Lidio Paz e Maria Jara Paz, data de 

nascimento: 22/12/1975, brasileiro(a), natural de Aquidauana-MS, 

viuvo(a), pedreiro, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

9259-48.2017.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 306 caput do código de trânsito 

Brasileiro, data do fato: 22/07/2017, tendo como vítima: A Sociedade, 

recebida a denúncia por este r. juízo em 14/05/2018. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- 

técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 23 de outubro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 635007 Nr: 6221-96.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMÁRCIO FERREIRA BARROS, HERBERTH 

AMARAL MELLO DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5.388/O

 Intimação do Dr. Ilmar Sales Miranda, OAB/MT nº. 5.388/O, para audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 22 de novembro de 2018, 

às 13h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 605635 Nr: 3439-24.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI CIRILO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o acusado GEOVANI CIRILO ROCHA como 

incurso na pena do artigo 157, § 1º, inciso I, do Código Penal.DOSIMETRIA 

DA PENANo que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como 

circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao 

conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 

21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da 

conduta, é normal do tipo, não (...)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 653941 Nr: 3507-95.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSO ALVES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 3507-95.2017.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: ADELSO ALVES SANTANA

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Adelso Alves Santana, Cpf: 

90359046134, Rg: 13368460 SEJUS MT Filiação: Serafim Alves Santana e 

Maria Sebastiana Santana, data de nascimento: 07/05/1980, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, auxiliar de construção civil, em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

3507-95.2017.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput da Lei 9.503/97, 

data do fato: 08/03/2017, tendo como vítima: A Sociedade, Recebida a 

denúncia por este r. juízo em 13/07/2017. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- técnica 

Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 23 de outubro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 628774 Nr: 1388-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RODRIGUES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 1388-35.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: ADRIANO RODRIGUES SIQUEIRA

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Adriano Rodrigues Siqueira, Rg: 

19027087 SSP MT Filiação: Luiz Raimundo Rodrigues e Ana Siqueira 

Alves, data de nascimento: 23/04/1992, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, convivente, açougueiro, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº. 

1388-35.2015.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 306 caput, c/c o art. 298, inciso 

III, ambos da Lei 9.503/97, data do fato: 18/01/2015, tendo como vítima: A 

Sociedade, Recebida a denúncia por este r. juízo em 26/10/2015. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 24 de outubro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 662882 Nr: 11363-13.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN INSFRAN QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 11363-13.2017.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: IVAN INSFRAN QUEIROZ

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Ivan Insfran Queiroz, Cpf: 08695770770 

Filiação: Ivaldo Queiroz e Rosaria Insfran Queiroz, data de nascimento: 

30/07/1978, brasileiro(a), natural de Presidente Prudente-SP, solteiro(a), 

pedreiro, Endereço: em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº. 

11363-13.2017.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 306 c/c art. 298, inciso III da 

Lei 9.503/97, data do fato: 10/09/2017, tendo como vítima: A Sociedade, 

Recebida a denúncia por este r. juízo em 24/05/2018. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- 

técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 24 de outubro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 624269 Nr: 6884-79.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DOS SANTOS NARCIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 6884-79.2014.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): GEOVANE DOS SANTOS NARCIZO

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Geovane dos Santos Narcizo, Cpf: 

05298526160, Rg: 25565354 SEJSP MT Filiação: Claudinei Narcizo e Marli 

de Fatima Guimaraes dos Santos N, data de nascimento: 24/09/1993, 

brasileiro(a), natural de Pedro gomes-MS, solteiro(a), frentista, em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

6884-79.2014.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo. Artigo 306, § 1º, incisos I e II e 

art. 311, ambos da Lei 9.503/97 e art. 330, do Código Penal c/c art. 69 (em 

concurso material de crimes) do Código Penal, data do fato: 14/09/2014, 

tendo como vítima: A Incolumidade Pública , Recebida a denúncia por este 

r. juízo em 25/09/2015. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 24 de outubro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 643531 Nr: 4758-85.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MOURA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 4758-85.2016.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: ANDRÉ MOURA DE SOUZA

CITANDO E INTIMANDO: André Moura de Souza, Cpf: 01030275130, Rg: 

17543860 SSP MT Filiação: Gilberto Mendes de Souza e Maria de Lourdes 

Moura de Souza, data de nascimento: 20/03/1987, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, casado(a), mecânico, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

4758-85.2016.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 306 caput, da Lei nº 

9.503/97, data do fato: 05/07/2016, tendo como vítima: A Sociedade, 

Recebida a denúncia por este r. juízo em 28/11/2016. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- 

técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 24 de outubro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 660313 Nr: 9259-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JARA PAZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 9259-48.2017.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: FLAVIO JARA PAZ

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Flavio Jara Paz, Cpf: 76532186104, Rg: 

3080634-8 SSP MT Filiação: Lidio Paz e Maria Jara Paz, data de 

nascimento: 22/12/1975, brasileiro(a), natural de Aquidauana-MS, 

viúvo(a), pedreiro, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº. 

9259-48.2017.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 306,caput, do Código de 

Trânsito Brasileiro, data do fato:23/07/2017, tendo como vítima: A 

Sociedade, Recebida a denúncia por este r. juízo em 14/05/2018. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 24 de outubro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 655033 Nr: 4522-02.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 4522-02.2017.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: LUCIANO DE SOUZA

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Luciano de Souza, Cpf: 55017193120 

Filiação: Joaquim Tiago de Souza e Januária de Souza, data de 

nascimento: 15/05/1973, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

Casado(a), tratorista, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº. 

4522-02.2017.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput, c/c art. 298, III, 

ambos da Lei 9.503/97, data do fato:25/03/2017, tendo como vítima: A 

sociedade, Recebida a denúncia por este r. juízo em 14/05/2018. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 24 de outubro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 640932 Nr: 2421-26.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc. DEFIRO o pedido da defesa, quanto à insistência na oitiva das 

testemunhas faltantes e intimações devidas nos endereços de fls. 118 e 

127. No que tange ao acusado Lucas, destaco que, não obstante a 

certidão inclusa mencione que o endereço do mandado não foi 

encontrado, às fls. 119 certificou-se a localização de mencionado lugar, 

com a notícia da ausência temporária de mencionada testemunha. De outro 

lado, a certidão de fls. 116 não atesta de forma definitiva a não localização 

da testemunha Leandro no endereço indicado. Dessa forma, acolho o 

pedido defensivo, redesigno o ato para o dia 26 de março de 2019, às 

16h, determinando a expedição de mandados para intimação das 

testemunhas nos endereços de fls. 118 e 127. Saem os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 630119 Nr: 2382-63.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que o réu foi citado pessoalmente e 

depois jamais compareceu a estes autos, tendo sido intimado de forma 

editalícia para esta audiência (fl. 157), não tendo comparecido e nem 

justificado a sua ausência, motivo pelo qual decreto a sua revelia, nos 

termos do artigo 367 do Código Processual Penal.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Wilson José dos 

Santos e PM. Matos, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da oitiva da testemunha e decretada a revelia do acusado neste 

ato, declaro encerrada a instrução processual e determino seja concedida 

vista dos autos a Defensoria Pública para que apresentem seus memorias 

finais, no prazo de cinco dias.

Após, imediatamente conclusos para prolação de sentença.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 600709 Nr: 5145-76.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Moacir Cardoso de 

Souza e Daniel Jesus Silva, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Da análise do processo, verifico que o réu Jean Henrique de Oliveira 

mudou de endereço sem comunicar a este juízo (fl. 195), e não 

compareceu a presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência, 

motivo pelo qual decreto a sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

Diante da inquirição da testemunha, da revelia do réu, declaro encerrada a 

instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610102 Nr: 345-34.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CÉSAR DE CAMARGO, VALDIVINO 

PIRES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Intimação do advogado Dr. Dejalma Ferreira dos Santos OAB/MT 12062, 

para apresentação dos memoriais finais, dentro do prazo legal, uma vez 

que os acusados Nilton César de Camargo e Valdivino Pires da Silva Filho 

informaram o patrono como seu advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 321468 Nr: 6193-75.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO ATAGIBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, por isso ABSOLVO o réu João Bosco 

Atagiba, brasileiro, casado, natural de Corumbá/MS, nascido em 

29/04/1956, portador do RG 0239964-4 SSP/MT e CPF 173.529.241-91, 

filho de Emidio Prado Atagiba e de Olga soares Atagiba, residente na 

Avenida Tiradentes, nº 500, Bairro Jardim Ipanema, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT, dos fatos imputados pelo Ministério Público 

na denúncia de fls. 06/08, com fulcro no que dispõe o artigo 386, VII, do 

CPP, uma vez que não restara devidamente provada a autoria do 

respectivo delito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 332395 Nr: 3206-95.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES HENRIQUE NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Intimação do advoogado do acusado Charles, Dr. Cleyson Batista da Silva 

- OAB/MT nº 19.275, da audiência que realizará neste Juízo, redesignada 

para o dia 09/11/2018, às 13:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636270 Nr: 7324-41.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Fernando Santos Sementino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Deste modo, REVOGO a suspensão condicional do processo imposta ao 

réu – DIOGO FERNANDO SANTOS SEMENTINO - nos termos do § 4º do 

art. 89 da Lei 9.099/95 e determino o consequente prosseguimento regular 

do feito, portanto, intime-se o mesmo para seja citado e intimado para 

apresentar resposta à acusação, no prazo legal.Cumpra-se realizando e 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662663 Nr: 11174-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI PEREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 11174-35.2017.811.0064 – Cód. 662663

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Valdinei Pereira Carvalho como incurso (a) no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663229 Nr: 11700-02.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO FAGNER ALVES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Verifico nos autos que apesar de não comparecer o réu foi devidamente 

citado e intimado para o ato, também informou não ter condições de 

constituir um advogado, desejando ser representado pela defensoria 

pública, conforme certidão de fl.55. Determino vista dos autos á 

defensoria, para que apresente resposta acusação.

Intimem-se

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671190 Nr: 3577-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3577-78.2018.811.0064 – Cód. 671190

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Rogério Ferreira Lima como incurso (a) no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.
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Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672096 Nr: 4371-02.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ADAO OLIVETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 4371-02.2018.811.0064 – Cód. 672096

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Valdir 

Adão Olivette como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Defiro a expedição de ofício à Autoridade Policial com cópia dos 

documentos de fls. 26 e 29, para que proceda a avaliação do veículo 

marca FORD, modelo F-250 XLT F21, de cor prata, ano 2006, modelo 2007, 

placa KAS-7159, ainda que indireta no prazo de 30 (trinta) dias

Com relação ao pleito ministerial contido no item “c” para juntada de 

certidão de antecedentes criminais, por ora, INDEFIRO, pois não há 

comprovação nos autos da impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o 

art. 1373, II, da CNGC.

Por fim, intime-se o acusado da decisão proferida à fl.53.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644724 Nr: 5704-57.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 5704-57.2016.811.0064 – Cód. 644724

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Dayane Souza de Oliveira como incurso (a) no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672096 Nr: 4371-02.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ADAO OLIVETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Decido.Da análise dos autos, verifico que o pedido formulado pelo 

acusado não merece acolhimento. Explico.A alegação de que o acusado 

não possui condições financeiras de pagar a fiança arbitrada não ficou 

razoavelmente demonstrada nos autos, embora seja ônus probatório da 

defesa.Com efeito, em seu interrogatório perante a Autoridade Policial (fls. 

11/12), o autuado declarou perceber salário mensal de R$ 1.700,00 (um 

mil, setecentos reais), contudo, não comprovou se realizasse referido 

pagamento, teria prejuízo à sua própria subsistência. Nessa perspectiva, 

as ilações feitas pela defesa sobre a aludida hipossuficiência não se 

sustentam, diante da ausência manifesta de prova da impossibilidade de 

pagamento de fiança e, apesar de comparecer aos autos através da 

Defensoria Pública, não restou devidamente comprovado o estado de 

pobreza que se pretende afirmar.Imprescindível seria a prova da 

hipossuficiência do acusado, o que não foi verificado.Deve, portanto, ficar 

razoavelmente comprovado nos autos a impossibilidade de pagamento da 

fiança. Sem isso, não há como revogá-la e aplicar outras medidas 

cautelares em substituição.Desse modo, em face da ausência de 

comprovação da falta de condições financeiras do acusado para o 

pagamento da fiança, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, e o faço 

para manter a fiança arbitrada no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais).Intime-se. Notifique-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615401 Nr: 6069-19.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENOR DA CONCEIÇÃO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6069-19.2013.811.0064 – Cód. 615401

Vistos.

Considerando o recebimento da denúncia à fl.48, dê-se vista dos autos a 

Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação em favor do 

acusado Valdenor da Conceição Rocha.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665454 Nr: 13746-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO SALVINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 13746-61.2017.811.0064 – Cód. 665454

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado João 

Salviano da Silva como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 
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consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, com relação ao pleito ministerial, para juntada de certidão de 

antecedentes criminais, por ora, INDEFIRO, pois não há comprovação nos 

autos da impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o art. 1373, II, da 

CNGC.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 643270 Nr: 4551-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE OLIVEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Em consulta ao extrato de antecedentes criminais extraído do sistema 

Apolo, constatou-se que o acusado responde a outra ação penal perante 

este juízo, qual seja: autos/cód. 635567.

Além disso, verifico que no dia 06.09.2017, o réu Gabriel de Oliveira Matos 

compareceu neste juízo para a audiência de instrução e julgamento 

daquela ação penal, ocasião em que foi realizado o seu interrogatório.

Diante disso, antes de determinar a remessa do feito ao arquivo, determino 

nova expedição de mandado de citação do denunciado Gabriel de Oliveira 

Matos, no endereço informado pelo mesmo na ação penal cód. 635567, em 

seu termo de qualificação e interrogatório, caso o endereço seja diverso 

do que consta nesta ação penal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663229 Nr: 11700-02.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO FAGNER ALVES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado SAULO FAGNER ALVES 

MAGALHÃES para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo 

de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3°, da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Outrossim, atento às informações constantes dos autos, bem como às 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o acusado SAULO 

FAGNER ALVES MAGALHÃES preenche os requisitos objetivos e 

subjetivos exigidos para concessão da medida despenalizadora .

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 11 de maio de 2018, às 15:00 horas.

Intime-se o acusado para que compareça à audiência acompanhada de 

advogado advertindo-o que, caso não possua condições de contratar 

advogado, será nomeado um Defensor Público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 661512 Nr: 10155-91.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE PEREIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20621/O

 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-se mandado de citação do acusado LUCAS HENRIQUE PEREIRA 

BRITO para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Outrossim, oficie-se a POLITEC desta comarca, requisitando-se o envio do 

laudo pericial do local de crime à este juízo, o qual foi requisito atráves do 

ofício de fl. 18.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 643270 Nr: 4551-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE OLIVEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Tratando-se de réu(s) solto(s), cuja citação pessoal restou infrutífera (fl. 

40) e, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 362 do Código 

de Processo Penal, determino a citação por edital do(s) acusado(s) nos 

termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o(s) réu(s) não apresente(em) defesa, não compareça(m) em 

juízo ou não constitua(m) advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, 

determino, desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 08 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.

Por fim, depois de decorrido o prazo da intimação do edital e caso o 

acusado não apresente resposta à acusação, venham-me os autos 

conclusos para deliberar sobre o pedido de prisão preventiva formulado 

pelo Ministério Público.
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Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 643270 Nr: 4551-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE OLIVEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) 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 acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 628815 Nr: 1426-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINAN VINICIUS CASTELHANO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 AUTOS - N.º 628815

Vistos, etc.

Tratando-se de réu solto, cuja citação pessoal do acusado Reinan restou 

infrutífera (fl. 95) e, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 

362 do Código de Processo Penal, determino a citação por edital do 

acusado nos termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o réu REINAN VINICIUS CASTELHANO CASTRO não 

apresente defesa, não compareça em juízo ou não constitua advogado, 

com fundamento no art. 366 do CPP, determino, desde já, a suspensão do 

processo e o curso no prazo prescricional, pelo prazo de 12 anos, nos 

termos da súmula 415 do STJ.

Por fim, depois de decorrido o prazo da intimação do edital e caso o 

acusado não apresente resposta à acusação, venham-me os autos 

conclusos para deliberar sobre o pedido de prisão preventiva formulado 

pelo Ministério Público.

Intime-se, notifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661195 Nr: 9930-71.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON CORREA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 9930-71.2017.811.0064 – Cód. 661195

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Dilson 

Correa dos Santos como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616926 Nr: 7641-10.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MATHEUS ROVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 7641-10.2013.811.0064 – Cód. 616926

Vistos.

Considerando o decurso de tempo, bem como a certidão de fl. 131, nos 

termos do art. 396-A, § 2º do CPP, designo a defensora pública que atua 

perante esse juízo para promover a defesa da acusada LEILA MATHEUS 

ROVAL.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 626119 Nr: 8204-67.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLY DA SILVA VILARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia em relação ao 

delito do artigo 14 da Lei 10. 826/03 nos seus termos.

Expeça-se mandado de citação à acusada GRAZIELLY DA SILVA 

VILARIM para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar a acusada se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar a ré os seus endereços 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizada para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.
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Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Ademais, no que diz respeito ao delito tipificado no artigo 28 da Lei 

11.343/06 praticado em tese, pelos acusados, homologo a promoção de 

arquivamento proposta pelo Ministério Público à fl. 103, visto que o lapso 

de tempo entre o fato (28.08.2014) até agora decorreram mais de 02 anos 

sem que houvesse instauração de ação penal, portanto conforme o artigo 

30 da Lei de Tóxicos houve a prescrição da pretensão punitiva do crime.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631874 Nr: 3902-58.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Debora Francisca 

Vieira, Fábio da Silva Galvão, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Defiro o requerimento da defensoria pública, concedendo o prazo de 05 

(cinco) dias para o fim requerido.

Diante da não intimação da vítima Pablo Gonçalves Vieira, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência para o 

dia 25 de janeiro de 2019, ás 17h40min.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639782 Nr: 1375-02.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO JOSÉ CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

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 escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 311638 Nr: 2916-85.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERILSON AGUIAR SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DE SOUZA 

CÂNDIDO - OAB:16871 MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas PRF Cesário, 

Fernando Silva de Souza, e Cirlene Joana de Souza, para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos.

Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da testemunha Fernando Silva de Souza.

Concedo a defesa o prazo 10 (dez) dias para que notifique ao réu a 

renúncia de procuração na presente ação penal.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610330 Nr: 582-68.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerimento ministerial, expeça-se mandado de condução 

coercitiva para a testemunha Deiwid Machado Matos, para o ato.

Homologo a desistência de inquirição das testemunhas supramencionadas 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Ao compulsar os autos, verifica-se à fl. 178 que o réu NILVALDO DA 

SILVA DIAS apesar de intimado deixou de comparecer, ou justificar sua 

ausência a este ato, pelo que decreto sua revelia ressalvados os efeitos 

legais do instituto.

Diante das inquirições das testemunhas/vítimas, da revelia do réu, com o 

retorno da missiva enviada para a Comarca de Jatai/Go, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos as partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) para que apresentem seus 

memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 336429 Nr: 233-36.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVALDO DA SILVA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Da análise do processo, verifico que o réu Nevaldo da Silva Siqueira 

mudou de endereço sem comunicar a este juízo (fl. 127), e não 

compareceu a presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência, 

motivo pelo qual decreto a sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

Diante da dispensa de inquirição das testemunhas, da revelia do réu, 

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 escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 336369 Nr: 173-63.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para o fim requerido.

Diante da não intimação das testemunhas, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 22 

de novembro de 2018, ás 14h35min.

Intime-se a testemunha José Carlos da Costa no endereço constantes dos 

autos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 301218 Nr: 3906-47.2005.811.0064

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI CÉZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

DA SILVA - OAB:11126

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, por isso ABSOLVO o réu Giovani Cezar da 

Silva, brasileiro, convivente, natural de São João do Cauia/PR, nascido em 

10/09/1970, portador do RG 0784963-0 SJSP/MT e CPF 514.142.361-15, 

filho de Jesuíno Joaquim da Silva e de Josefa de Souza Silva, residente na 

Rua Maria Abadia da Silva, nº 467, Bairro Vila Mineira, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT, dos fatos imputados pelo Ministério Público 

na denúncia de fls. 02/04, com fulcro no que dispõe o artigo 386, III, do 
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CPP, em razão da atipicidade da conduta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 648803 Nr: 9132-47.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LEONARDO DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O

 Isto posto, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 06/07, para CONDENAR o réu Diego Leonardo dos Santos Lima, 

brasileiro, convivente, nascido em 31/05/1988, natural de 

Rondonópolis/MT, portador do RG 15749770 SEJSP/MT e CPF 

018.878.761-54, filho de Gasparino Ribeiro Lima e de Elenita dos Santos 

Lima, residente na Av. São João (fundos da Loja Linda Magia), nº 601, 

Bairro João de Barro II, neste município e Comarca de Rondonópólis/MT, 

como incurso na prática do crime estampado no artigo 16, parágrafo 

único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 316430 Nr: 1329-91.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ANTUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO AMBRÓSIO JÚNIOR 

- OAB:22.146/PR, PAULO SÉRGIO UBIALLI - OAB:38.138/PR

 Diante da intimação e ausência do advogado do réu foi nomeado um 

advogado (a) dativo para o ato. Considerando o patrocínio gratuito 

realizado pela Dra. Flavia Almirão dos Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a 

favor do acusado, em decorrência da ausência da defesa, CONDENO o 

Réu a pagar em favor do referido Defensor Dativo os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante das inquirições das testemunhas, bem como do interrogatório do 

réu, declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos 

autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresente seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628142 Nr: 906-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY NEVES GREGÓRIO, WELGUENER 

DOUGLAS NEVES GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA BECKER - OAB:17.905/MT, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - 

OAB:19363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR o réu 

Welguener Douglas Neves Gregório, brasileiro, casado, nascido em 

11/03/1993, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 2052716-0 

SSP/MT, inscrito sob o CPF nº 046.328.141-13, filho de Valdemar Pereira 

Gregório e de Marinalva Neves dos Santos, residente na Rua 01, quadra 

09, casa 12, Dom Osório, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, 

como incurso na prática do crime descrito no artigo 180, caput e 

ABSOLVÊ-LO da imputação da conduta delituosa descrita no art. 311, 

caput do Código Penal. De outro giro, também com arrimo nos fundamentos 

acima expostos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, por isso ABSOLVO 

o réu Roney Neves Gregório, brasileiro, casado, nascido em 22/02/1992, 

natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 2088307-2 SSP/MT, inscrito 

sob o CPF nº 029.866.701-05, filho de Valdemar Pereira Gregório e de 

Marinalva Neves dos Santos, residente na Av. Rio Vermelho, nº 597, 

Jardim Ipanema, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, dos fatos 

imputados pelo Ministério Público na denúncia de fls. 06/08, com fulcro no 

que dispõe o artigo 386, VII, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643661 Nr: 4848-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 4848-93.2016.811.0064 – Cód. 643661

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

Reginaldo da Silva Vieira como incurso no artigo nela mencionado, vez que 

ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 331768 Nr: 2579-91.2010.811.0064

 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): JAN MICHEL DA SILVA DELMONT, JOSIMAR 

GOMES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Henrique de Souza 

- OAB:13733/MT, GILBERTO MACHADO CUSTÓDIO - OAB:6435, 

MARCELLO MARK DE FREITAS - OAB:15143

 Intimação, mais uma vez, do advogado do réu JAN MICHEL, Gilberto 

Machado Custódio - OAB/MT n.º 6435, para apresentar alegações finais, 

no prazo legal.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632349 Nr: 4236-92.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Chagas 

Ribeiro - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado JOILSON OLIVEIRA FERREIRA, devidamente qualificado nos 

autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com 
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fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o 

acusado do pagamento das custas processuais, diante da presente 

sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Outrossim, determino que proceda-se com os recolhimentos de 

eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.As partes desistem 

dos prazos recursais.Às providências. Cumpra-se. Saem os presentes 

intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – 

assessora de gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar 

Fuzaro Promotor de JustiçaMarco Antônio Chagas RibeiroAdvogado 

Joilson Oliveira FerreiraAcusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 640534 Nr: 2038-48.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO EMANOEL HAD

 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: 2038-48.2016.811.0064 – Código 640534

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Thiago Emanoel Had

Data e horário: terça-feira, 23 de Outubro de 2018, 17h10min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça.

 Vistos etc.

Inicialmente, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias as devoluções das 

cartas precatórias expedidas (fls. 80 e fls. 82), oficiando-se solicitando 

informações acerca do cumprimento, caso não retorne no referido prazo.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

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

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650784 Nr: 455-91.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE SOUZA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado DANIEL DE SOUZA BONFIM, devidamente qualificado nos 

autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com 

fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o 

acusado do pagamento das custas processuais, diante da presente 

sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Outrossim, determino que proceda-se com os recolhimentos de 

eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Por fim, determino o 

imediato encaminhamento da vítima para a Equipe Multidisciplinar deste 

Juízo, visando à realização de tratamento psicológico, pelo tempo 

necessário ao tratamento.As partes desistem dos prazos recursais.Às 

providências. Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar Fuzaro Promotor de 

JustiçaJosé Edir de Arruda Martins Júnior Defensor Público Daniel de 

Souza Bonfim Acusado Marilene dos Santos BatistaVítima

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648568 Nr: 8926-33.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 istos etc...Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido 

devidamente intimado acerca da presente solenidade (fls. 98), não 

compareceu sem motivo justificado, razão pela qual, o processo seguirá 

sem a sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do Código de 

Processo Penal.Ademais, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva 

da vítima e da testemunha de acusação Keslly Fernanda da Silva e Silva. 

Por fim, permaneçam os autos conclusos para prolação da sentença. 

Após, retornem-me os autos conclusos.Às providências. Cumpra-se. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes. Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de 

DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaJosé Edir de Arruda 

Martins Júnior Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 617401 Nr: 478-42.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onofre Ribeiro da Silva Neto 

- OAB:7356-A, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado MARCELO DE SOUZA MARTINS, 

devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta descrita no 

Artigo 129, §9° do Código Penal, em 04 (quatro) meses de 

detenção.Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o 

aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra 

do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

[...] Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco 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.[...]Condeno o denunciado ao pagamento das custas processuais, 

que devem ser calculadas pela Contadoria Judicial.Intime-se a vítima do 

conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 
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2º, do Código de Processo Penal, o réu e o 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 (Artigo 393, inciso II, do Código de Processo Penal); e 

5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Após, arquivem-se estes 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 23 

de outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 630031 Nr: 2320-23.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANY VAZ DE LIMA

 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: 2320-23.2015.811.0064 – Código 630031

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Geovany Vaz de Lima

Data e horário: quarta-feira, 24 de Outubro de 2018, 13h44min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Defensor Público: José Edir de Arruda Martins Júnior

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do Defensor Público. Ausentes os 

demais.

 Vistos etc.

Considerando a ausência de informação acerca do cumprimento do 

mandado de intimação do acusado, redesigno a solenidade para o dia 

03/04/2019, às 15h30min.

Cumpra-se, expedindo-se mandados de conduções coercitivas para a 

vítima e a testemunha Giovana dos Santos Lima.

 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

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

José Edir de Arruda Martins Júnior

 Defensor Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670094 Nr: 2578-28.2018.811.0064

 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: FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/O, KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - OAB:21022, KAROLINE 

PIMENTEL ALMEIDA - OAB:19878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, por seu patrono, a comparecer na Audiência de 

Conciliação aprazada para o dia 29/11/2018 às 13h00min, no CEJUSC da 

Comarca de Rondonópolis/MT

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 893384 Nr: 2910-81.2018.811.0003

 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): RODORAPIDO TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL NEPOMUCENO DE 

ASSIS - OAB:12093-B/MT

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar a empresa RODORAPIDO TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA, 

na pessoa de seu Advogado Dr. RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS, dos 

termos da Cota Ministerial de fls.42, a seguir:O Ministério Público concorda 

com a contraproposta da investigada para pagamento em 10parcelas 

iguais e sucessivas, bem como requer a intimação da investigada para 

que, no prazo de 05 dias, comprove o pagamento da primeira parcela.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 337178 Nr: 14205-79.2018.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE APARECIDA FERRI MACHADO, LAURA 

FERRI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Lucas Becker Rosa - 

OAB:OAB/MT 24.320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Registro de óbito tardio nº. 14205-79.2018.811.0015 – Código 

337178

Vistos,

Trata-se de pedido de registro tardio de óbito de José Aparecido Machado, 

ajuizado por Jaqueline Aparecida Ferri Machado, por meio de sua genitora 

Laura Ferri Machado, alegando em síntese, que José, genitor do 

requerente, faleceu no dia 10/05/2018, em Rondonópolis/MT, porém, 

deixou de proceder à lavratura do óbito no prazo do artigo 50 da Lei 

6.015/71.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo arquivamento do 

feito, uma vez que constatou a existência do procedimento cadastrado 

sob o código 334694, envolvendo as mesmas partes, fatos e pedidos, 

encontrando-se aquele, inclusive, em fase mais avançada.

É o relatório.

Decido.

Em consulta ao sistema informatizado do TJTM (Apolo), verifica-se que, de 

fato, existe um procedimento com as mesmas partes, fatos e pedidos, 

tendo sido aquele protocolado antes destes, de modo que configurado o 

instituto da litispendência. Desta feita, JULGO O PRESENTE FEITO EXTINTO 

e determino o arquivamento dos autos mediante as cautelas de praxe.

 Notifique-se o Ministério Público e a requerente da presente decisão.

Providencie as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002003-53.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLECIO FOCHESATO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão de ID 16124954, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007537-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

15475867.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013508-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DANIEL JANUARIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre a certidão da Senhora Oficiala de Justiça de ID 

16086225.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001314-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA MARA PEREIRA OAB - MT21800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCO JOSE RODRIGUES OAB - PR33361 (ADVOGADO(A))

JEAN PATRIK CAUDURO OAB - PR59766 (ADVOGADO(A))

MAURO CEZAR ABATI OAB - PR13307 (ADVOGADO(A))

DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS OAB - PR49261 (ADVOGADO(A))

ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA OAB - PR35097 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002213-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR DOMINGOS LONGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MAGNANI OAB - MT8836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1002213-75.2016.8.11.0015; 

Certifico que a contestação apresentada no ID 15963310, é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar a impugnação à contestação. SINOP, 24 de outubro de 2018 

LIVAI FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153165 Nr: 1201-19.2011.811.0015

 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: INGO JORGE BARBIAN, IVO WEINCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO VIGANÓ PICCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

17.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845-MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a), para que proceda com a devolução dos autos no prazo de 

03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, nos moldes do Art. 431, 

Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das penalidades do artigo 234, § § 

2º e 3º do Novo CPC”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78297 Nr: 6659-90.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON BONIFÁCIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 "Vistos etc. Pedido de levantamento de valores requerido à p. 182, que 

defiro, por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser realizada 

na conta informada, respeitadas as devidas comunicações e prazos 

exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ. No mais, prossiga a parte 

exequente com o feito em 05 dias, requerendo o que for de direito, 

cientificada de que seu silêncio será interpretado como quitação da dívida 

e consequente extinção do processo pelo pagamento, de acordo com o 

art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 237631 Nr: 10500-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARBOSA ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 0010500-78.2015.8.11.0015( 237631)

 Nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, 

do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(CINCO) dias, SOBRE PENA DE 

PRECLUSÃO, manifestar acerca do(a/s) CERTIDÃO que se encontra(m) 
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nestes autos no(s) folha(s).( 64/65 ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 268240 Nr: 8566-51.2016.811.0015

 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: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MASSON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT/ 18473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

21442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Dias Carolina - 

OAB:GO/49007

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão, a declarar consolidada 

a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, ora autor, cumprindo o explicitado no parágrafo anterior, 

confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a parte 

requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à causa, 

com fulcro nos arts. 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil.Por fim, proceda-se a baixa da restrição judicial lançada via 

sistema renajud no prontuário do veículo objeto do contrato em questão à 

p. 25.Interposto recurso de apelação, independentemente da análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 199215 Nr: 1983-21.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER SANDRO ZAMPRONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAILLA KARLA BARRETO DE CASTRO

 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: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 Vistos etc.

O cumprimento de sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor reclamado, a 

contar esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente.

 Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese em que 

deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios nesta sede em 10% sobre o 

valor exequendo, acaso não efetuado o pagamento pela parte executada 

no referido prazo quinzenal, na esteira dos arts. 85, § 2.º e § 8.º, e 523, § 

1.º, ambos do Código de Processo Civil.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa e os honorários 

advocatícios, façam os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on-line, via sistema BACENJUD.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 257816 Nr: 2405-25.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE BLANCO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA - EPP (RIO MÓVEIS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523/MT

 Vistos etc.

O cumprimento de sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor reclamado, a 

contar esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente.

 Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese em que 

deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios nesta sede em 10% sobre o 

valor exequendo, acaso não efetuado o pagamento pela parte executada 

no referido prazo quinzenal, na esteira dos arts. 85, § 2.º e § 8.º, e 523, § 

1.º, ambos do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 202516 Nr: 4943-47.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A, JOÃO 

CARLOS DE NEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT, ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292

 INTIME-SE O ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA QUE PROCEDA A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 234, §1º E 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 1749 Nr: 1308-88.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CRISTÓVÃO, OSVALDO SANTO 

PASSONI, DIRCE DEODATTA ZANOTTI PASSONI

 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: LUIZ CÉSAR PONTES - 

OAB:6181-B-MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar 

demonstrativo analítico do débito devidamente atualizado, nos termos do 

art. 798, inciso I, alínea ‘b’, do CPC, haja vista não ter sequer indicado a 

quantia que pretende ver bloqueada.

 Após, conclusos para deliberações pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 273274 Nr: 11822-02.2016.811.0015

 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: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VIANA BELARMINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de buscas nos sistemas informatizados (Bacenjud, Infojud, Infoseg 

e Siel), visando localizar endereços da parte acionada.

É o mínimo relatório.

Decido.

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa”.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé”.

 “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

 “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Dicção respectivamente dos arts. 4º, 5º, 6º e 8º do CPC. Tem a ver com o 

disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Magna Carta.

Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com efetividade e não mera 

chanceladora de formalidades inócuas ou preciosismos de antanho que 

militam contra referidos princípios, contando com a boa-fé e a colaboração 

das partes, a buscar uma decisão de mérito justa e efetiva.

 Assim é que no Livro I do processo de conhecimento, parte especial, art. 

319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade desde a petição inicial de o 

acionante requerer diligências ao juiz necessárias a obtenção de 

informações relativas a nomes, prenomes, estado civil, existência de união 

estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, 

conforme a praxe, sendo a hipótese neste caso, o endereço das partes.

Calha anotar que se aplicam subsidiariamente aos demais Livros do CPC 

as regras da parte geral e do processo de conhecimento (arts. 318 

parágrafo único e 771 paragrafo único do CPC).

Portanto, se a parte não tem acesso a informações que levem ao 

paradeiro do adversário ou de seus bens, determina-se que sejam 

pesquisados nos sistemas eletrônicos conveniados (BACENJUD, 

INFOJUD, INFOSEG e SIEL) a fim de que informem os endereços da parte 

acionada, se os tiverem em seus cadastros.

Deve ser frisado que a simples pesquisa de endereço da parte acionada 

não significa necessária quebra de sigilo fiscal, mas instrumento eletrônico 

colocado a disposição do Poder Judiciário, a ser utilizado como forma de 

consolidar os primados inicialmente mencionados nesta decisão.

Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem os arestos ora 

compilados, com destaques em negrito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. RENAJUD. 

CONSULTA. DEFERIMENTO. A orientação das turmas que compõem a 2ª 

Seção desta Corte no sentido de que a execução se justifica para a 

satisfação do credor, razão pela qual deve ser feita a consulta aos 

sistemas eletrônicos (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) colocados 

exclusivamente à disposição da autoridade judiciária, para dar celeridade 

e efetividade a tais processos executivos, sem necessidade de 

esgotamento pelo credor dos meios possíveis na procura do endereço ou 

bens do devedor, não representando tal consulta qualquer 

excepcionalidade ou quebra de sigilo”. (TRF 04ª R.; AG 

5006629-23.2018.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge 

Barth Tessler; Julg. 26/06/2018; DEJF 28/06/2018);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. 

TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. ARRESTO ONLINE. DEFERIMENTO. 

RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO. SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA. POSSIBILIDADE. Se o oficial 

de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (CPC/2015, art. 830).. Sendo da 

competência do juiz a realização de todos os atos expropriatórios, não se 

torna razoável proibir a possibilidade de que o arresto possa ser por ele 

efetivado, por meio de bloqueio de valores existentes em conta corrente 

ou aplicações financeiras do devedor não localizado. Esgotadas as 

diligências para localização do executado, é possível a utilização dos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud para pesquisa do seu endereço”. 

(TJ-MG; AI 1.0480.15.015912-1/001; Rel. Des. Ramom Tácio; Julg. 

20/06/2018; DJEMG 29/06/2018).

Isto posto, DEFIRO o pedido, de maneira a determinar a realização das 

pesquisas nos sistemas eletrônicos conveniados mencionados, a serem 

os extratos agregados ao feito, bem como seja expedido ofício ao Serasa 

solicitando informações acerca do endereço da parte executada.

Quanto ao pedido de localização de endereços via sistema RENAJUD, 

indefiro, tendo em vista que referido sistema não possui o condão de 

localizar endereços, e sim bens.

 A seguir, pronuncie-se a parte acionante no prazo de 05 dias, 

requerendo o que for de direito.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 168735 Nr: 3698-69.2012.811.0015

 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: CREUSA MARIA MELÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Vistos etc.

O cumprimento de sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor reclamado, a 

contar esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 
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penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente.

 Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese em que 

deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios nesta sede em 10% sobre o 

valor exequendo, acaso não efetuado o pagamento pela parte executada 

no referido prazo quinzenal, na esteira dos arts. 85, § 2.º e § 8.º, e 523, § 

1.º, ambos do Código de Processo Civil.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa e os honorários 

advocatícios, façam os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on-line, via sistema BACENJUD.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 180663 Nr: 1502-92.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TARSO COLLA

 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:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte requerente a fim de dar prosseguimento ao 

feito, pugnando o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, 

inciso III, e § 1.º, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118884 Nr: 11225-77.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBF LAMINADOS E COMPENSADOS LTDA - 

ME, SAULO 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:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte requerente a fim de dar prosseguimento ao 

feito, pugnando o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, 

inciso III, e § 1.º, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 229339 Nr: 5215-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR BERNARDINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte exequente a fim de dar prosseguimento ao 

feito, pugnando o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, 

inciso III, e § 1.º, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 14058 Nr: 878-39.1996.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARANY S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESTANI COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, LEONARDO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte requerente a fim de dar prosseguimento ao 

feito, pugnando o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, 

inciso III, e § 1.º, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 163887 Nr: 11820-08.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINA DE SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 Vistos etc.

Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por Transterra 

Terraplanagem e Pavimento Ltda. em face de Celina de Souza Matos, 

ambos qualificados.

Devidamente citada (p. 45), as partes compuseram amigavelmente às p. 

48/49. Mantendo, conforme r. decisão de p. 61, o curso processual 

suspenso até o integral cumprimento do acordo.

 Posteriormente, as partes firmaram nova transação às p. 63/64, sendo 

homologado pela r. decisão de p. 67, com a suspensão do processo até o 

pagamento da última parcela com vencimento em 15/09/2018.

A parte exequente informou às p. 71/72 que a concedeu à executada 

novo prazo para a quitação do acordado, requerendo a suspensão do 

presente feito.

Isto posto, suspendendo o processo até a integral liquidação da avença 

prevista para o dia 01 de julho de 2019.

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.

No mais, defiro o pedido de p. 71/72, de juntada de instrumento de 

mandato e substabelecimento. Anote-se no cadastro respectivo e na capa 

dos autos para fins das intimações de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130491 Nr: 9707-18.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO APARICIO PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte requerente a fim de dar prosseguimento ao 

feito, pugnando o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, 

inciso III, e § 1.º, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 222149 Nr: 943-67.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAS-SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADAFDBM, LADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte exequente a fim de dar prosseguimento ao 

feito, pugnando o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, 

inciso III, e § 1.º, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 213373 Nr: 13704-67.2014.811.0015

 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: BANCO RCI BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILHENA NUNES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT

 Vistos etc.

O cumprimento de sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor reclamado, a 

contar esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente.

 Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese em que 

deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios nesta sede em 10% sobre o 

valor exequendo, acaso não efetuado o pagamento pela parte executada 

no referido prazo quinzenal, na esteira dos arts. 85, § 2.º e § 8.º, e 523, § 

1.º, ambos do Código de Processo Civil.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa e os honorários 

advocatícios, façam os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on-line, via sistema BACENJUD.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 223953 Nr: 2192-53.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR ANDRE CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO SIRENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:21.905-MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046-MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compulsando os autos para proceder a remessa da carta 

precatória à Comarca de Passo Fundo/RS, constatei que as Guias, que se 

encontram juntadas aos autos as folhas 141, foram realizadas de forma 

que os valores foram recolhidos ao TJMT, quando para expedir carta 

precatória para a cidade de Passo Fundo/RS o recolhimento deve ser feito 

ao TJRS http://www.tjrs.jus.br/site/processos/custas_processuais/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 117201 Nr: 9526-51.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWEL BARLETTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, 

do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(CINCO) dias, SOBRE PENA DE 

PRECLUSÃO, manifestar acerca do(a/s) CERTIDÃO que se encontra(m) 

nestes autos no(s) FL.(S).( 133 ).

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012749-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACIANI FATIMA GAIER (RÉU)

 

PROCESSO Nº1012749-14.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

BANCO DA AMAZONIA SA POLO PASSIVO:RÉU: CACIANI FATIMA GAIER 

CERTIDÃO 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) a manifestar-se quanto a certidão negativa id 16011211. Prazo: 

Quinze dias. Sinop-MT, 24 de outubro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008390-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO XIMENDES DE GODOY (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DE CAMARGO MELLO OAB - MT24261-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1008390-84.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A POLO PASSIVO:REQUERIDO: 

ANTONIO ROGERIO XIMENDES DE GODOY CERTIDÃO 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) a 

manifestar-se quanto aos ids.16039539 e 15713071. Prazo: Quinze dias. 

Sinop-MT, 24 de outubro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004992-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY ZOPELETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO (RÉU)

 

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 intimação , no 

Bairro Jardim Primaveras, 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: 1006328-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIANE INACIA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18325 (ADVOGADO(A))

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIM SILVA COSTA 04155953129 (RÉU)

FRANKLIM SILVA COSTA (RÉU)

 

Certifico que procedi à juntada da correspondência devolvida AR 

JJ910405398BR, sem o seu devido recebimento e segundo a EBCT " 

Desconhecido" ( Franklim).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009725-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL ALEX CRESTANI (RÉU)

 

Certifico que procedi à juntada da correspondência devolvida AR 

JJ910405971BR, sem o seu devido recebimento e segundo a EBCT " 

Mudou-se ".

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 188106 Nr: 9421-35.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOMAS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 Vistos em correição permanente.

1. Oficie-se ao Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT 

(juízo deprecado), solicitando informações quanto ao cumprimento da 

carta precatória expedida à fl. 146.

2. Na sequência, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da 

impugnação à penhora de fls. 161/166, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 88758 Nr: 6177-11.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLDEMAR RESINAS SINTÉTICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMAX IND. E COM. DE MADEIRAS 

XAVANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA MALDONADO - 

OAB:210729/SP, FÁBIO JULIANI SOARES DE MELO - OAB:162.601, 

FERNANDO JOSÉ GARCIA - OAB:134.719, MARIA CLAUDIA BEDIN DE 

VARGUEIRO FRANCO - OAB:222.587/SP, RICARDO WEBERMAN - 

OAB:174.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DE OLIVEIRA - 

OAB:3548-A

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, pois não foram localizados valores 

depositados em conta(s) bancária(s) pertencente(s) à executada, 

conforme encartado às fls. 182/183, acolho os pedidos de fl. 188 e, por 

conseguinte, passo a localizar bens em nome da executada junto ao 

sistema Renajud e Infojud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome da parte executada, 

por meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, uma 

vez que o veículo encontrado de propriedade de Incomax Indústria e 

Comércio de Madeiras Xavantes Ltda já possui restrição., conforme 

extrato em anexo.

3. Assim, procedi a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter as 03 

(três) últimas declarações de imposto de renda da parte executada 

disponíveis junto ao convênio.

4. Todavia, ausentes declarações de imposto de renda da executada, 

conforme extrato em anexo.

5. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

5.1. Consigno que as buscas via Bacenjud, Renajud ou Infojud, somente 

serão renovadas neste feito se a parte exequente trouxer aos autos 

comprovação do esgotamento das diligências extrajudiciais realizadas, 

sem êxito.

6. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202276 Nr: 4729-56.2014.811.0015

 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: MARLON MENZEL MORITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI DO CARMO SANTOS, JUNIOR CESAR 

DOS SANTOS, L DO CARMO SANTOS - EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B, 

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS - OAB:OAB/SP 273.528

 Vistos etc. 1. Defiro o primeiro pedido formulado pelo procurador dos réus 

em audiência. 2. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 
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efeitos, o acordo celebrado em audiência. 3. Ante o exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito. 4. Custas pro rata. Cada parte arcará 

com os honorários advocatícios de seu procurador. 5. P.R.I.C. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177866 Nr: 13704-38.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICARETTA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGÉRIO CABRAL, KELLY 

VANESSA BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euzebio Nicaretta - OAB:20.848, 

THAÍS DE SOUZA COSTA NICARETTA - OAB:MT-16945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Cumpra-se na íntegra a decisão proferida às fls. 135/135-verso.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 72490 Nr: 1195-85.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSIECDMAL, CADSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que, após consulta realizada junto ao site do 2º Ofício 

Extrajudicial de Sinop/MT, verificou-se o registro de falecimento do 

exequente (anexo) e que até o presente momento não foi ajuizada ação 

de habilitação (art. 687 CPC), com fulcro no artigo 313, inciso I e § 1º, do 

Código de Processo Civil, SUSPENDO O PROCESSO pelo prazo de 02 

(dois) meses.

2. Por conseguinte, em observância ao disposto no artigo 313, § 2º, do 

Código de Processo Civil, determino a intimação do espólio da parte 

exequente, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, por 

edital, com prazo de 20 dias, para que manifestem interesse na sucessão 

processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 02 (dois) 

meses, sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito.

3. Findo o prazo de suspensão, ou havendo a habilitação do espólio, 

herdeiros ou sucessores, voltem-me os autos conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 127307 Nr: 6521-84.2010.811.0015

 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: ARILTON SMIDERLE, CELSO SEBASTIÃO DE SOUZA, 

HUDSON GONÇALVES LIMA, JAIR FONSECA GONZAGA, DENISE 

OLTRAMARI, CRISTIANO ROBERTO NILSSON SOARES, ROSÂNGELA 

TOMELIM BOGO, NAYARA CAMILA DA SILVA, JONAS CLEUNIR SIMON, 

SARA BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE - AFILIADA DO SBT, GILSON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angeliza Neiverth - 

OAB:MT/13.851, CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - OAB:MT/11.432-A, 

MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Com o fito de evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, com 

fulcro nos arts. 9º e 139, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

previamente ao recebimento do pedido de cumprimento de sentença, 

determino a intimação da parte autora, por meio de seus advogados, para 

que, querendo se manifeste acerca da petição e requerimentos de fls. 

234/246, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 150519 Nr: 11640-26.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THADEU FERNANDO BARBOSA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/RO Nº 3245

 Vistos em correição permanente.1. Recebo o pedido de cumprimento de 

sentença formulado às fls. 151/154 em conformidade com o Capítulo III, do 

Título II, do Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.2. 

Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa 

de seu advogado constituído nos autos, caso tenha procurador 

constituído nos autos (...)para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue(m) o pagamento do débito, em conformidade com o art. 523, 

“caput”, do Código de Processo Civil.2.1. Decorrido lapso temporal 

superior a 1 (um) ano entre o trânsito em julgado da sentença e o 

requerimento de cumprimento de sentença, a intimação deverá ser feita 

obrigatoriamente na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de 

recebimento, conforme disposto no art. 513, § 4º, do Código de Processo 

Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) não efetuar(em) o pagamento do débito 

no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se o(a) exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, 

acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de 

mandado de penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, 

do Código de Processo Civil.4. Após a juntada aos autos do demonstrativo 

de débito discriminado e atualizado, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para pagamento do débito 

atualizado, acrescido de eventuais custas processuais, bem como de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, em conformidade 

com o art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil.5. Com a juntada do 

mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 96136 Nr: 3156-90.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E PIZZARIA PAVÃO LTDA, 

MILTON FREDERICO SPIERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUISA FIORINI REALE - 

OAB:10779-B/MT, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - OAB:11276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - 

OAB:4259-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Nos termos do art. 133, “caput”, do Código de Processo Civil, determino 

o desentranhamento da petição de fls. 225/229 e o encaminhamento da 

mesma ao cartório distribuidor para autuação e registro como incidente 

processual de desconsideração da personalidade jurídica.

2. Após, determino o apensamento do incidente processual de 

desconsideração da personalidade jurídica à presente execução.
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3. Ao final, determino o encaminhamento dos autos conclusos para 

apreciação dos pedidos formulados no incidente processual de 

desconsideração da personalidade jurídica.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 119563 Nr: 11847-59.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VIDOTTO MARTINS, NELSON MAZIERO, ODAIR 

ALVES DOS SANTOS, JULIANO MATTIELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOJA TRANSPORTES LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUINALDO WAGNER ZANATTO 

- OAB:MT/7284-B, INDIANARA MAZIERO - OAB:15.739/MT, OTILIO 

RIBEIRO NETO - OAB:OAB/MT 13332, SIDNEY MARQUES - 

OAB:MT-2.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON APARECIDO 

ROSSETO - OAB:12769

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção a petição de fls. 385/396, determino a intimação dos autores 

Luiz Vidotto Martins e Odair Alves dos Santos, pessoalmente, nos 

endereços indicados à fl. 386, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da sentença proferida às fls. 340/346, bem como para que, 

querendo, se manifestem acerca do recurso de apelação interposto às fls. 

348/384 e, ainda, regularizem sua representação processual, constituindo 

novo advogado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179582 Nr: 356-16.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CLEBER BENETTI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 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

 Vistos em correição permanente.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174955 Nr: 10486-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CLEBER BENETTI - EPP, RONALDO 

CLEBER BENETTI, REGINA MARIA VIEIRA DA COSTA

 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: ÉDILIO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:MT/14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Oficie-se novamente ao Juízo Deprecado, solicitando informações 

quanto ao cumprimento da carta precatória expedida à fl. 111.

2. Com a juntada da carta precatória, intime-se a parte exequente, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 216248 Nr: 15829-08.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERVAL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI 

- OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do ofício juntado às fls. 

101/102, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de preclusão.

2. No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão proferida às fls. 

93/93-verso.

2. Decorrido o prazo do item "1", com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240282 Nr: 12161-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMICA COMERCIO DE GRÃOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:20.715-MT, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - OAB:MT/13.851, 

CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte ré foi citada da ação 

monitória, conforme se infere da certidão de fl. 27, deixando transcorrer o 

prazo para pagamento ou oferecimento de embargos monitórios (fl. 29).

2. Conforme determinado na decisão de fl. 21, converteu-se o mandado 

inicial em mandado executivo (fl. 29).

3. Na sequência, conforme consta da certidão de fl. 46, a empresa 

executada foi intimada para efetuar o pagamento da dívida, nos termos do 

art. 523, do Código de Processo Civil, entretanto deixou transcorrer “in 

albis” o prazo concedido (fl. 51).

4. Destarte, indefiro o pedido de fls. 56 e, por conseguinte, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da certidão de fl. 51, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273009 Nr: 11665-29.2016.811.0015

 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: ELICE NATALINA SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLA FERNANDA BUDNY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA TEREZINHA BANTLE - 

OAB:OAB/MT 17363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Certifique-se a Sra. Gestora se a parte ré, devidamente citada (certidão 

de fl. 61), realizou o pagamento da importância devida ou ofereceu 

embargos monitórios, na forma do art. 701, “caput” e art. 702, “caput”, do 
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Código de Processo Civil.

2. Após, voltem-me imediatamente conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 111000 Nr: 3341-94.2009.811.0015

 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): SILVIA HELENA SCHIMIDT - ME., SILVIA 

HELENA SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A, THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - 

OAB:23.316-MT

 Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, pois os valores encontrados em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) a Ana Carolina Schimidt serão totalmente 

absorvidos pelo pagamento das custas da execução (art. 836, CPC), os 

quais procedi ao desbloqueio, conforme extrato em anexo.

2. Intime-se pessoalmente a parte executada da penhora realizada à fl. 

756, no endereço indicado à fl. 768 (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil) e, sendo a parte executada pessoa física e 

casada, intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842, 

CPC).

3. Considerando que até o momento a executada Silvia Helena Schimidt 

não cumpriu as providências determinadas na decisão de fls. 238/239 e 

de fls. 673/675, no tocante a prestação de contas mensais, entrega em 

juízo dos respectivos balancetes mensais referentes aos emolumentos do 

Ofício Único Extrajudicial do município de Peritoró/MA, comarca de 

Coroatá/MA, bem como depósito em juízo do valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) até satisfação do crédito exequendo, determino:

a) o cumprimento integral da decisão de fls. 673/675, concernente a 

remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público para 

conhecimento e providências que entender cabíveis;

b) a remessa de fotocópia integral dos autos à Corregedoria Geral de 

Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para conhecimento 

e providências que entender cabíveis.

4. No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 673/675, no 

que tange a intimação do perito avaliador nomeado para apresentar 

proposta de honorários e demais atos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 66026 Nr: 5657-22.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENI GEBAUER BONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA 

BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

MATHEUS FAGANELLO DE PAULA - OAB:OAB 21.987-A, PAULA 

SAVARIS BEE - OAB:18674-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 Vistos em correição permanente.

1. Certifique-se a tempestividade da impugnação à penhora apresentada 

às fls. 401/402, conforme item “2” da decisão de fl. 394.

2. Se tempestiva, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da 

impugnação, sob pena de preclusão.

3. Se intempestiva, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 81024 Nr: 9340-33.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. CABRAL SISTEMAS, MARCOS PAULO 

OLIVEIRA DA SILVA, MARCOS ROGÉRIO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 94079 Nr: 1133-74.2008.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENIA AGRO CIÊNCIAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ANTÔNIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, Maria Eugênia Canesin Araujo - OAB:54.266-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providencie o recolhimento dos honorários 

periciais indicados à fl. 138, conforme determinado na decisão de fls. 

135/136, sob pena de devolução da presente deprecata.

2. Em atenção ao ofício de fl. 166, oficie-se ao Juízo Deprecante 

informando-o que a carta precatória encontra-se aguardando providência 

da parte autora.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206196 Nr: 7900-21.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA TEIXEIRA DA SILVA, JULIA TEIXEIRA 

TALGATI, JOÃO VITOR TALGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY CARLOS FACHETTE & CIA LTDA, 

ANDREY CARLOS FACHETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:OAB/DF32596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:MT - 11999/O

 Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, pois os valores encontrados em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) aos executados serão totalmente absorvidos 

pelo pagamento das custas da execução (art. 836, CPC), os quais procedi 

ao desbloqueio, conforme extrato em anexo, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160157 Nr: 7511-41.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BORGES CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, pois os valores encontrados em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao executado serão totalmente absorvidos 

pelo pagamento das custas da execução (art. 836, CPC), os quais procedi 

ao desbloqueio, conforme extrato em anexo, acolho o pedido de fl. 113 e, 

por conseguinte, passo a localizar bens em nome da parte executada 

junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois não 

foram localizados veículos de propriedade do executado, conforme 

extrato em anexo.

3. Tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da parte 

exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo do item anterior, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267811 Nr: 8239-09.2016.811.0015

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO XAVIER MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido 

de DESISTÊNCIA da ção formulado às fls. 105 e 106.

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 3. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela parte 

autora (art. 90, NCPC). Sem condenação em honorários advocatícios, ante 

a ausência de angularização processual.

4. Consigno a baixa da restrição junto ao Sistema Renajud.

5. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196542 Nr: 18269-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARTA PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYSSE ESCOBAR DANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON FRIGERI - OAB:7538/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 a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto a correspondência devolvida às fls. 82 verso e, em 

caso de fornecimento de novo endereço venha instruída com a guia de 

depósito de diligência recolhida. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264665 Nr: 6328-59.2016.811.0015

 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): LUIZ CARLOS MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo determinado às fls. 23, sem que fosse 

apresentado comprovante de quitação do débito pela parte executada 

(citada às fls. 59). Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do 

Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte 

autora a manifestar-se quanto a certidão negativa de penhora (fls. 61). 

Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 77009 Nr: 5430-95.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANCHES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PROD. 

AGROPECUÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - 

OAB:6037/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado da parte autora a 

atender a decisão de fls. 630. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183367 Nr: 4387-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUZE DAHROUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto a petição e documentos de fls. 376/380. Prazo: 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 312678 Nr: 16194-57.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311 OAB/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. 17. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 152187 Nr: 443-40.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA REGINA KARWOWSKI MAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. A. M TIM CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, JACSON MARCELO NERVO - 
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OAB:12883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8476, MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS - 

OAB:12970/DF

 Vistos em correição permanente.

1. Expeça-se o atinente alvará para levantamento dos valores indicados 

às fls. 237/237-verso em favor da parte exequente, na conta bancária 

indicada à fl. 248.

2. Cumprida a determinação acima, previamente a análise do pedido de fls. 

269/270, determino a remessa dos autos ao Contador Judicial para 

atualização da dívida.

3. Com o retorno dos autos, intimem-se a partes, por meio de seus 

advogados, para, querendo, apresentem impugnação ao cálculo 

apresentado pelo Contador Judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

4. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186151 Nr: 7317-70.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO FOGAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de penhora “online” (fl. 68) 

merece acolhimento, uma vez que o art. 835 do Código de Processo Civil, 

indica preferencialmente o dinheiro para fins de penhora. Neste sentido:

AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DA PENHORA 

ON-LINE - ORDEM DE BLOQUEIO AO SISTEMA BACENJUD - PRÉVIA 

INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO - 

DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a intimação do 

devedor para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, 

cujo pagamento não fora efetuado, mostra-se correto o deferimento da 

penhora on-line e determinação para expedição da ordem de bloqueio ao 

Sistema Bacenjud. (AI 155593/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 

07/04/2014).

2. Posto isso, com fulcro no art. 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros em contas bancárias de 

titularidade do executado, via Sistema Bacenjud.

3. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218103 Nr: 17054-63.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ VIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmen Gloria Arriagada 

Berríos - OAB:17.434-A, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - 

OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 Vistos em correição permanente.1. Recebo o pedido de cumprimento de 

sentença formulado às fls. 246/249, em conformidade com o Capítulo III, do 

Título II, do Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.1.1. Em 

que pese as alegações da parte executada (fls. 250/252), o valor 

depositado em conta judicial, a título de caução (fl. 12), foi utilizado para 

garantir a execução e não para o pagamento de eventuais verbas 

sucumbenciais. Portanto, ainda que o valor caucionado tenha sido 

atualizado, o débito exequendo também sofreu correções monetárias no 

decorrer da tramitação dos processos, sendo certo que o valor a ser 

levantado pela parte exequente se restringirá a este valor devidamente 

atualizado, autorizando, por conseguinte, o levantamento de eventual 

saldo remanescente pela executada.2. Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) 

– a. pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, caso tenha procurador constituído nos autos(...) para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, em 

conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.2.1. 

Decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano do trânsito em julgado da 

sentença, a intimação deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, conforme disposto 

no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) 

não efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se o(a) exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em conformidade 

com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de eventuais custas 

processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, 

sob pena de não expedição de mandado de penhora e avaliação, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179971 Nr: 773-66.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ VIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 Vistos em correição permanente.

1. Diante do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos 

embargos à execução (código do Apolo 218103) (fl. 144), defiro 

parcialmente os pedidos de fls. 122/123 e, por conseguinte, determino a 

expedição do atinente alvará para levantamento dos valores depositados 

judicialmente (fl. 54) em favor da parte exequente.

1.1. Para tanto, expeça-se ofício a Caixa Econômica Federal para que 

proceda a transferência dos valores depositados judicialmente para a 

Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, no prazo de 

5 (cinco) dias. Encaminhe-se fotocópia do comprovante de fl. 54.

1.2. Em seguida, oficie-se a Conta Única para que proceda a vinculação 

dos valores ao presente feito.

2. Concomitantemente, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, informe conta bancária para transferência dos valores, sob 

pena de preclusão.

3. Cumprida a determinação constante no item “1” da presente decisão, 

intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, oportunidade em que deverá juntar 

cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção do feito, 

sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165776 Nr: 590-32.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. MADEIRAS LTDA, NESTOR MIGUEL 

WERLANG, JOSÉ AUGUSTO WERLANG, LENICE APARECIDA MORELLO 

WERLANG, ROSALINA METILDE SANTOS WERLANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 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 petição de fls. 198. Prazo: 05 (cinco) 
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dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214680 Nr: 14693-73.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PIETRO FERNANDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 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, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Aquidauana/MS, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264049 Nr: 5992-55.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GROUP MYNETS WORKING CLUBE DE NEGÓCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINNE FRANCIELE DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERY BUENO DA SILVEIRA - 

OAB:303253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, a devolução da 

correspondência(carta citação) pela ECT com alínea "não existe o Nr., 

Endereço Insuficiente". Prazo: 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158638 Nr: 5854-64.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON GODOY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:12314/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. 124. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 236075 Nr: 9485-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BONSUCESSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR LIMA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 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, indicar um endereço para citação, bem como 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, e/ou recolha as guias para 

expedição de Carta Precatória , devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 254836 Nr: 687-90.2016.811.0015

 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: MARTINS E MARTINS NETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P BORGES MARQUES, PATRICIA BORGES 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-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) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor do MALOTE DIGITAL fl. 57,(resposta do 

ofício nº 491/2018). Prazo: 15 (quinze) dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010162-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RANZAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010162-82.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: MARCIO RANZAN Vistos, etc... Intime-se a 

Requerente para que efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas 

ao presente feito na forma como determinada no Provimento 22/2016 da 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007733-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1007733-79.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos, 

etc... Não havendo necessidade de produção de outras provas, com 

fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que me façam os autos 

cls. para prolação da sentença de mérito. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010162-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RANZAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 405 de 549



SINOP Processo: 1010162-82.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: MARCIO RANZAN Vistos, etc... Intime-se a 

Requerente para que efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas 

ao presente feito na forma como determinada no Provimento 22/2016 da 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1009201-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (AUTOR(A))

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO GRANJA DE ARAUJO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009201-44.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CCS 

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME, MARCIO RONALDO DE 

DEUS DA SILVA RÉU: PAULO SERGIO GRANJA DE ARAUJO Vistos, etc... 

Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que tramita na 1ª Vara Cível desta 

Comarca, a “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA”, a qual foi distribuída sob nº 1006685-51.2018.8.11.0015, em 

21.07.2018. O artigo 55, caput e §1º, do Código de Processo Civil dispõe 

que as ações conexas são aquelas que possuem em comum o pedido ou 

a causa de pedir, devendo ser reunidas para julgamento conjunto, a fim de 

que não sejam proferidas decisões conflitantes. De acordo com o art. 58 

do CPC, “a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo 

prevento, onde serão decididas simultaneamente”. Ademais, o art. 59 do 

aludido diploma legal estabelece que a prevenção se dá pela data do 

registro ou da distribuição do processo. Deste modo, observa-se que em 

ambas as ações há identidade de parte requerida, envolvendo o mesmo 

local e o mesmo tipo de contrato locatício, possuindo, ainda, a mesma 

causa de pedir. Assim sendo, verificando-se a conexão, se faz 

necessária a reunião dos autos para julgamento simultâneo, com a devida 

remessa ao juízo prevento. Portanto, considerando que o processo nº 

1007268-36.2018 foi distribuído em primeiro lugar (21.07.2018), enquanto 

este posterior em 18.09.2018, o Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca se 

tornou prevento. Pelo exposto, declino da competência para processar e 

julgar este feito e determino a remessa destes autos ao Juízo da 1ª Vara 

Cível desta Comarca, para ser apensado ao processo nº 

1007268-36.2018.8.11.0015, com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002535-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN SANTOS LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002535-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA REQUERIDO: GEAN 

SANTOS LIMA Vistos, etc... ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI 

LTDA ingressou com a presente ação de busca e apreensão, com 

fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra GEAN SANTOS LIMA. A 

liminar foi deferida, ID. 13399116. Antes da citação do Réu e a busca e 

apreensão do bem, a Autora, por petição de ID. 13541713, requereu a 

desistência da ação. Diante disso, 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 pela Autora. Proceda-se o levantamento de eventual restrição 

determinada por este Juízo sobre o objeto desta demanda. Com o trânsito 

em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011142-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SANTOS DE BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011142-63.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CHARLES SANTOS DE 

BARROS Vistos, etc... BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

ingressou com a presente ação de busca e apreensão, com fundamento 

no Decreto-Lei nº 911/69, contra CHARLES SANTOS DE BARROS. Antes 

do recebimento da inicial, a Autora, por petição de ID. 13394670 requereu 

a desistência da ação. Diante disso, e considerando que o Réu 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 pela Autora. 

Proceda-se o levantamento de eventual restrição determinada por este 

Juízo sobre o objeto desta demanda. 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. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000010-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIO MARCELO CORREA SOBRINHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000010-72.2018.8.11.0015. AUTOR(A): M 2 COMERCIO 

E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RÉU: KASSIO MARCELO CORREA 

SOBRINHO Vistos, etc... Trata-se de ação de cobrança ajuizada por M2 

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA em face de KASSIO 

MARCELO CORREA SOBRINHO. Citado, o Réu participou da audiência 

prevista no art. 334 do CPC, quanto, então, as partes celebraram acordo, 

requerendo a sua homologação e a extinção do feito, ID. 13231880. Diante 

disso, HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de ID. 13231880, nos precisos termos do 

avençado, e, consequentemente, julgo extinta a fase de conhecimento, 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e declaro suspensa a fase de 

cumprimento de sentença pelo prazo concedido pela exequente, a fim de 

que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Custas e 

honorários advocatícios, conforme pactuado. Ficam as partes isentas das 

custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC. 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, 

com ou sem manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação. 

P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000902-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA TURBINA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE BECKER SILVA OAB - SC17330 (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1000902-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: METALURGICA TURBINA 

LTDA Vistos, etc. Trata-se de ação de restituição de valor cumulada com 

indenização por dano moral que Pajé Transportes Ltda move contra 

Metalurgica Turbina Ltda. Contestando a ação, doc. ID 8149129, a 

requerida arguiu preliminar de incompetência relativa, ao fundamento de 

que no contrato ora em discussão consta a cláusula de eleição do foro da 

Comarca de Gaspar/SC para dirimir as questões entre as partes, 

requerendo sejam os autos remetidos à referida Comarca. Instado a 

impugnar a contestação, as patronas da autora apresentaram petição 

contendo partes e matéria estranhas aos presentes autos, conforme se 

verifica no documento ID 8757786. É o relato do necessário. DECIDO. 

Conforme se verifica no contrato ID 8149167, as partes elegeram o foro 

da Comarca de Gaspar/SC para “dirimir quaisquer questões oriundas do 

presente contrato”, além do que, a empresa/requerida possui sede na 

referida Comarca, o que evidencia a incompetência relativa deste juízo. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. RENUNCIA. AJUIZAMENTO DA 

DEMANDA NO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. Ainda que seja outro o foro de eleito pelas 

partes, se a ação foi ajuizada no foro do domicílio do réu (CPC 94), este 

não pode argüir a incompetência porque em nada lhe favorece, inexistindo 

interesse processual em deslocar a competência para o foro eleito. (AI 

57865/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 11/11/2014). (TJ-MT - AI: 

00578651320148110000 57865/2014, Relator: DES. ADILSON POLEGATO 

DE FREITAS, Data de Julgamento: 04/11/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 11/11/2014) Pelo exposto, sem delongas, a teor do 

disposto no art. 53, III, “a”, do CPC, acolho a referida preliminar e 

consequentemente declino da competência em favor do juízo de 

Gaspar/SC, para onde o presente feito deve ser remetido para ser 

processado e julgado. Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000902-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA TURBINA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE BECKER SILVA OAB - SC17330 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1000902-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: METALURGICA TURBINA 

LTDA Vistos, etc. Trata-se de ação de restituição de valor cumulada com 

indenização por dano moral que Pajé Transportes Ltda move contra 

Metalurgica Turbina Ltda. Contestando a ação, doc. ID 8149129, a 

requerida arguiu preliminar de incompetência relativa, ao fundamento de 

que no contrato ora em discussão consta a cláusula de eleição do foro da 

Comarca de Gaspar/SC para dirimir as questões entre as partes, 

requerendo sejam os autos remetidos à referida Comarca. Instado a 

impugnar a contestação, as patronas da autora apresentaram petição 

contendo partes e matéria estranhas aos presentes autos, conforme se 

verifica no documento ID 8757786. É o relato do necessário. DECIDO. 

Conforme se verifica no contrato ID 8149167, as partes elegeram o foro 

da Comarca de Gaspar/SC para “dirimir quaisquer questões oriundas do 

presente contrato”, além do que, a empresa/requerida possui sede na 

referida Comarca, o que evidencia a incompetência relativa deste juízo. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. RENUNCIA. AJUIZAMENTO DA 

DEMANDA NO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. Ainda que seja outro o foro de eleito pelas 

partes, se a ação foi ajuizada no foro do domicílio do réu (CPC 94), este 

não pode argüir a incompetência porque em nada lhe favorece, inexistindo 

interesse processual em deslocar a competência para o foro eleito. (AI 

57865/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 11/11/2014). (TJ-MT - AI: 

00578651320148110000 57865/2014, Relator: DES. ADILSON POLEGATO 

DE FREITAS, Data de Julgamento: 04/11/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 11/11/2014) Pelo exposto, sem delongas, a teor do 

disposto no art. 53, III, “a”, do CPC, acolho a referida preliminar e 

consequentemente declino da competência em favor do juízo de 

Gaspar/SC, para onde o presente feito deve ser remetido para ser 

processado e julgado. Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 131701 Nr: 10917-07.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPETRAL TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Processo nº 10917-07.2010

Vistos, etc...

Em consulta ao sistema APOLO verifico que há uma petição para ser 

juntada a estes autos, razão pela qual determino seu retorno ao cartório 

para a referida juntada.

Após, cls. para deliberação.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 216517 Nr: 16004-02.2014.811.0015

 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: SERGIO ZANETONI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:OAB/MT 13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513 OAB/DF

 Processo nº 16004-02.2014

Vistos, etc.

Intime-se a requerida para que se manifeste sobre a petição de fls. 162 em 

cinco dias.

No mais, certifique-se o transito em julgado da sentença de fls. 159/160, 

cumprindo-a, no que couber.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 233357 Nr: 7663-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES GIOMBELLI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE L. VILELA 

XAVIER - OAB:314.244-SP, LEANDRO GARCIA - OAB:210137, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7663-50.2015

Vistos, etc.

Cite-se a requerida, na forma como determinada às fls. 48/49.
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Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 237351 Nr: 10312-85.2015.811.0015

 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: MILTON CEOLATTO, SIMONE KRISTINA MORENO 

CEOLATTO, FABIO CEOLATTO, QUEILA JUSSARA ALTHAUS CEOLATTO, 

CLODOMIR CEOLATTO, ELEM CRISTINA LEITE CEOLATTO, THIAGO 

CEOLATTO, LEINE MUCELIN CEOLATTO, CRISTIANO CEOLATTO, IZOLDA 

MARIA CEOLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JONES DA CRUZ FLORES, CLEONICE 

APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:OAB-MT 19.727-O, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13.704, ROGÉRIO 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 Processo nº 10312-85.2015

Vistos, etc...

 Vistas ao Ministério Público Federal pelo prazo de 30 dias para que 

analise as petições de fls. 545/550, a fim de ponderar eventual acordo na 

audiência de conciliação.

 Nos termos do art. 3º, § 2º e 139, V do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05/12/2018, às 15:00 horas, à qual deverão 

comparecer as partes e/ou seus procuradores com poderes para 

transigir.

 Intime-se o Ministério Público Federal para que, querendo, compareça à 

audiência ora designada.

Não sendo obtida a conciliação, façam-me os autos cls. para sentença.

 Comunique-se o teor do presente despacho para o Diretor do Presídio 

onde se encontra o réu Paulo Jones da Cruz Flores, solicitando o 

comparecimento deste na audiência retro designada.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 152698 Nr: 787-21.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO APARECIDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, CLEODEMIR DE PAULA MARTINS - 

OAB:15347/MT, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ JORDÃO - 

OAB:11657/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTES PROCEDENTES os pedidos, apenas para DECLARAR 

extinto o contrato de nº 3681691556 (fls. 90/97), ante a quitação aqui 

reconhecida, por via de consequência, CONFIRMANDO a liminar 

anteriormente concedida às fls. 48/50.Expeça-se em favor da Ré o 

competente alvará de levantamento da importância depositada nestes 

autos, conforme requerido às fls. 170/171.Considerando que as partes 

foram vencidas e vencedoras, condeno-as ao pagamento das custas 

pro-rata e honorários que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na 

proporção de 50% para o Autor e 50% para a Ré, ficando a cobrança, 

com relação ao primeiro, condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do 

CPC, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(fls. 48/50).Com o trânsito em julgado, oficie-se ao órgão de proteção de 

crédito (SCPC de São Paulo-SP), dando-lhe ciência desta sentença, e para 

que exclua definitivamente o nome do Autor de seu cadastro de 

inadimplentes, com relação à dívida aqui discutida.Após, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação 

dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da condenação.P.R.I.C.Sinop, 24 de outubro 

de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 304266 Nr: 11041-43.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIDINIL BONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, diante da ausência dos requisitos exigidos pelo art. 50 do 

Código Civil uma vez que não foi demonstrado nos autos que o devedor 

“blindou” o seu patrimônio através da pessoa jurídica de sua propriedade, 

julgo improcedente o presente incidente de desconsideração inversa da 

personalidade jurídica.Traslade-se cópia da presente decisão para o 

processo executivo em apenso, e após, arquive-se com as cautelas de 

estilo.No mais, prossiga o feito executivo em seus ulteriores termos, 

procedendo-se a busca e bloqueio de bens do devedor através dos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, devendo ser 

expedida a competente Carta Precatória para a Comarca de Rolim de 

Moura-RO, fls. 21vº, com a finalidade de penhorar, remover e avaliar 

tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida.Sem prejuízo das 

diligências acima determinadas, intime-se a exequente para que se 

manifeste acerca do resultado das buscas de bens no prazo de cinco 

dias, procedendo a atualização do débito exequendo, e se for o caso, que 

requeira a penhora online via Bacen Jud.Intime-se. Cumpra-se.CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009940-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CARLOS BARZAGHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009940-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

HONDA S/A. REQUERIDO: VALDIR CARLOS BARZAGHI Vistos, etc... 

Devidamente comprovada a mora do devedor, conforme notificação 

extrajudicial de ID. 15807342, defiro a liminar e, conseqüentemente, 

determino que se expeça o competente mandado de busca e apreensão, 

visando apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos 

do representante legal do Autor. Cinco dias após executada a liminar 

acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, 

art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o 

Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente ação, sob 

pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da integralidade da 

dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao 

Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, 

volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem 

somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação 

da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000902-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA TURBINA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE BECKER SILVA OAB - SC17330 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000902-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PAJE 

TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: METALURGICA TURBINA LTDA 

Vistos, etc... Considerando que a decisão de ID. 15173119, não foi 

publicada no Diário de Justiça Eletrônico - DJE, ID. 15842759, defiro o 

pedido de ID. 15700607, e consequentemente determino que a Srª Gestora 

proceda a publicação da referida decisão no DJE. No mais, cumpra-se a 

decisão de ID. 15173119. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004224-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (REQUERIDO)

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004224-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FIAGRIL 

REQUERIDO: GEANDRE CORTEZ BRAIDO, FERNANDA CAMILA 

GEMNICZAK BRAIDO Vistos, etc... Por petição de ID. 14716701, o 

Exequente requereu a penhora dos “direitos aquisitivos do Executado 

derivado do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel 

Rural, referente a 484 há (quatrocentos e oitenta e quatro hectares) da 

Matrícula nº 13.893 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT, 

firmado com o Sr. Milton Ceolatto e Simone Kristina Moreno Ceolatto”. 

Deste modo, nos termos do art. 262 do CPC, determino a remessa da 

presente missiva para a Comarca de Colíder/MT, com as baixas 

necessárias. Oficie-se ao juízo Deprecante. Às providências. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010349-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO ANTONIO BACCIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010349-90.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LEONILDO 

ANTONIO BACCIN RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc... Em consulta aos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que o Autor é agricultor, além de 

ser proprietário de um suntuoso imóvel rural de 200,00 ha, evidenciando 

desta forma não ser “necessitado” na concepção e para os fins da Lei 

que rege a matéria, razão pela qual indefiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Intime-se o Autor para que efetue ao pagamento das 

custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como determinada 

no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, 

art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena do cancelamento da 

distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009929-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO LUIZ ROHDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

PARANAPREVIDENCIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENINA SABINO DA SILVA E DAMASCENO OAB - PR34278 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009929-22.2017.8.11.0015 1. Da alegação de 

ilegitimidade passiva da requerida Paranaprevidência (Id 12046179): Alega 

a requerida ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo 

em vista que figura como estipulante do contrato de seguro de vida em 

grupo, objeto do feito, bem como que sua função era de efetuar desconto 

no contra-cheque da requerente falecida e repassar os valores aos 

cuidados da empresa seguradora, de modo que não pode arcar com o 

ônus da indenização. Todavia, não merecem acolhimento as alegações da 

requerida, tendo em vista que o pedido inicial engloba a pretensão de 

indenização pelos danos morais, de modo que, sendo integrante da cadeia 

de fornecedores de servicos, tanto a estipulante como a seguradora 

devem ser mantidas no polo passivo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA EMPRESA ESTIPULANTE. 

INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA POR ACIDENTE. NÃO 

COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INDEVIDO O 

RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APELO NÃO PROVIDO. A 

estipulante assim como a seguradora integram a cadeia de fornecedores 

do serviço, a teor do que dispõe o 1º do art 25 do Código de Defesa do 

Consumidor, portanto, ambas devem figurar no polo passivo da demanda. 

O conjunto probatório coligido aos autos não robustece as alegações 

deduzidas na inicial, deixando de evidenciar que a lesão referenciada 

decorreu de acidente pessoal e resultou na invalidez, eis que, para a 

hipótese em apreço, o seguro contratado prevê cobertura apenas para o 

caso de invalidez permanente total decorrente de acidente, pelo que 

indevido o pagamento da indenização securitária.” (Classe: Apelação, 

Número do Processo: 0572126-85.2014.8.05.0001, Relator (a): Edmilson 

Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 27/01/2016 ) 

(TJ-BA - APL: 05721268520148050001, Relator: Edmilson Jatahy Fonseca 

Júnior, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2016). Ademais, 

a questão relativa à existência de responsabilidade da requerida depende 

de dilação probatória, a ser decidida na sentença. Desse modo, rejeito a 

preliminar. 2. Do pedido de inclusão do Estado do Paraná no polo passivo 

(Id 12046179). A requerida Paranaprevidência alega a necessidade de 

inclusão do Estado do Paraná como litisconsorte passivo necessário, 

aduzindo que era quem promovia o desconto em folha de pagamento da 

segurada. Verifico que não merece acolhimento a alegação da requerida, 

haja vista que o contrato de seguro foi firmado entre as partes e não há 

discussão acerca do desconto do prêmio em folha de pagamento da 

falecida, a qual era servidora pública do Estado. Ademais, na demanda 

não se discute eventual inadimplemento da requerente com relação ao 

seguro, mas o recebimento do valor coberto na apólice e indenização 

pelos danos morais. Assim, rejeito a preliminar. 3. Da incompetência 

absoluta (Id 12046179): Considerando que foi indeferido o pedido de 

inclusão do Estado do Paraná no polo passivo, não há que se falar em 

alteração de competência deste Juízo, razão pela qual, rejeito a preliminar. 

Ademais, verifico ser impertinente o pedido de prova oral formulado no Id 

13847821, tendo em vista que suficiente a prova documental apresentada 
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nos autos. Assim, o feito comporta o julgamento antecipado. Intimem-se as 

partes e voltem-me conclusos para sentença. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005878-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EMBARGANTE)

ITAU SEGUROS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE RIBEIRO PERON (EMBARGADO)

VONEI PERON (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1005878-65.2017.8.11.0015 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, 24 de outubro de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004261-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASX TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1004261-36.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO das PARTES da decisão 

exarada no ID 1558940: "Mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos. Remetam-se as informações prestadas em apartado, via 

Malote Digital, ao Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se o exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição e 

documentos dos Ids 15158563/15158589. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005805-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR FERREIRA PEREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1005805-59.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 24 de outubro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008213-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA SANTA JULIA LTDA - ME (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1008213-23.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO: SETOR COMERCIAL,EM SINOP-MT, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 24 de outubro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006303-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZAN RONALDO PEREIRA CUNHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS MARCIO DE FREITAS (EMBARGADO)

JOAMARA RUIDE DE ARAUJO FREITAS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1006303-58.2018.8.11.0015 CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

trasladei para a Execução 1005171-63.2018.811.0015 cópia da decisão 

(ID15573713). Certifico, outrossim, que tendo em vista que na intimação 

anteriormente expedida não constou o nome dos advogados da parte 

embargada, intimo o EMBARGADO da referida decisão que segue abaixo 

transcrita: "Primeiramente, sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentados pelo 

requerente. Desta forma, sendo tempestivos, RECEBO OS EMBARGOS à 

execução para discussão, deixando de atribuir-lhes efeito suspensivo, 

nos termos do artigo 919, caput, do CPC. Intime-se os embargados para, 

impugnar os embargos (artigo 920, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002752-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1002752-07.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR da 

sentença que segue abaixo transcrita: "HOMOLOGO por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 14071238. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1002752-07.2017.8.11.0015 – Busca e Apreensão, movida por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de VALDEIR RODRIGUES 

PEREIRA. Desta forma, revogo a liminar concedida no ID nº 5522284. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas remanescentes, 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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004406-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON AFONSO BIANCHI (RÉU)

ELAINE INES ETGES BIANCHI (RÉU)

RAFAEL JOSE BIANCHI (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o 

advogado da parte autora para em 15 (quinze) dias responder aos 

embargos monitórios de ID n. 14624929. Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005424-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente INTIMO a parte requerida/o, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretende o julgamento antecipado da lide. Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005227-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA PEREIRA DA CRUZ (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: JARDIM NOVO 

ESTADO, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 24 de outubro de 2018. Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008714-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES LEITE DA SILVA OAB - MT24277/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008714-74.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 06/12/2018, às 13h00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000473-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE TEIXEIRA LEITE LANDWEHRKAMP OAB - SP129438 

(ADVOGADO(A))

WELTON ALVES RIBEIRO OAB - SP345636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMATEL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000473-14.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a parte autora para em 05 (cinco) 

dias manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de id. 14743560.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234084 Nr: 8154-57.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ATLANTICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIREIRA ATLANTICA LTDA., CNPJ: 

03412671000158. 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.

 Despacho/Decisão: Defiro o pedido de fls. 79. Cite-se a requerida, 

MADEIREIRA ATLÂNTICA LTDA ME, por edital, com prazo de 30 (trinta 

dias).Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal.Após, dê vista dos autos ao 

Ministério Público.Intime-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, Edivaldo Ubaldo Martins 

da Silva, digitei.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que ao final subscreve, 

no uso de suas atribuições legais, vem perante Vossa Excelência propor 

a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, em defesa do Meio Ambiente Natural, 

em desfavor de MADEIREIRA ATLÂNTICA LTDA ME, empresa inscrita no 

CNPJ n.º 03.412.671/0001-58, com sede na Estrada Adalgiza, s/n°, 

Chácara 111-A, Zona Rural, em Sinop/MT, representada por : Alex 

Valverde Sindicato, RG n.º25.457.874.1 SSP/SP e CPF n.º355.486.128-67, 

residente e domiciliado na Rua das Orquídeas, n.º 20, centro, em 

Sinop-MT, João Vitor Almeida Prado, RG n.º 12645331-22 SSP/BA e CPF 

n.º 359.003.618-45, residente e domiciliado na Rua das Acácias, n.º 25, 

Quadra 13, Lote 23, Bairro Jardim das Palmeiras, em Sinop-MT. Pelas 

razões fáticas e jurídicas que passa a expor, para ao final, requerer. DOS 

FATOS : O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurso Naturais 

Renováveis – IBAMA, em operação fiscalizatória realizada no dia 

21/06/2007, na empresa Requerida Madeireira Atlântica LTDA ME, 

localizada em Sinop-MT, constatou a venda de 33,124 m³ de madeira 

serrada, essência Cambará, sem a licença ambiental válida. Diante do 

Ilícito engendrado e executado pela empresa requerida, o IBAMA lavrou o 

Auto de Infração de número 544028-D e encaminhou cópia dos autos ao 

Ministério Público para as providências necessárias no tocante a 

reparação integral do dano ambiental causado, o que ora se persegue na 

presente ação civil pública. DO DIREITO: A Carta Magna em seus artigos 

225 caput e 225 §3° traz a baila a importância de um Meio Ambiente 

ecologicamente equilibrado e as consequências das condutas e atividades 

lesivas ao mesmo. Pois bem, como exposto acima, a empresa requerida 

realizou a venda de 33,124m³ de madeira sem licença válida outorgada 

pela autoridade ambiental competente. É cediço que somente as madeiras 

provenientes de desmates autorizados obtém autorização para venda. Se 

não há autorização presume-se a ilegalidade da extração dos recursos 

florestais, o que é o caso dos autos. Assim, o presente caso reclama 

responsabilização do requerido em razão do dano causado ao meio 

ambiente, em consonância com o artigo 4º da Política Nacional de meio 

Ambiente (Lei Ordinária Federal n.º6.938/81 ). A propósito, a 

responsabilidade do requerido pelo dano causado ao meio ambiente é de 

tal importância que é de ordem objetiva, ou seja , independe de culpa, e 

exige apenas, tal qual acontece no presente caso, a presença de provas 

acerca da ocorrência do dano e do nexo de causalidade deste com o 

agente requerido, em conformidade com o artigo 14, § 1°da Lei Ordinária 

Federal n.º 6.938/81. Portanto, considerando que a conduta do requerido 

interferiu de modo prejudicial e danoso ao interesse social, deve ser 

sancionada na forma legal para reparação e prevenção ambiental, em 

obrigação de fazer e de indenizar. Destarte, impõe-se a propositura da 

presente ação civil pública, para fins de reparação do Meio ambiente 

degradado. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA : In casu, imperiosa a 

aplicação da regra de instrução consistente na inversão do ônus da 

prova, haja vista a hipossuficiência da coletividade perante aquele que se 

afigura como parte mais forte na relação jurídica, ou seja, o poluidor, em 

sintonia com entendimento firmado nos Tribunais pátrios, que reafirmam a 

aplicação do mandamento supramencionado. Vale ressaltar que tal medida 

deve ser tomada já no momento da fase de saneamento do processo, haja 

vista tratar-se, como já dito acima, de regra de instrução, conforme 

entendimento consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, no Julgamento do do EREsp 422.778/SP. DO DANO MORAL 

DIFUSO : A Lei n.° 7347/85 impôs a reparação integral dos danos 

causados a sociedade, quer morais, quer materiais. O dano moral difuso 

na visão de Bittar Filho “ é a injusta lesão da esfera moral de uma dada 

comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de 

valores coletivos”. No caso em comento o dano imaterial a comunidade 

caracteriza-se pelo ilícito ambiental provocado pelo requerido que 

comercializou produto vegetal sem as licenças ambientais necessárias. 

Em tais casos, cabe ao Poder Judiciário o banimento da conduta 

degradadora por meio da condenação do agente ao pagamento de 

indenização à coletividade. DOS PEDIDOS: Ante o exposto, o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, por seu Promotor de Justiça que a esta 

subscreve, requer : 1) A citação da ré para, querendo, contestar a 

presente ação; 2) Seja determinada a inversão do ônus da prova; 3) Seja 

a ré condenada, a título de compensação pelo dano moral difuso, ao 

pagamento de indenização no importe de R$ 7.000,00 ( sete mil reais), ao 

fundo Municipal de Meio Ambiente de Sinop-MT – FAMUS; 4) Seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários e custas processuais. Protesta 

provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Para 

fins processuais, dá-se à causa o valor de 7.000,00 (sete mil reais ).

Sinop, 22 de outubro de 2018

Clarice Janete da Fonseca Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159798 Nr: 7126-93.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS REGINA PARIS BERVIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO CEZAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicon Martins Pinheiro 

Queiroz - OAB:MT 18028

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias fornecer o endereço do Sr. Olavo Demari 

Webber, para fins de expedição da carta precatória a Comarca de 

Sorriso-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 216752 Nr: 16146-06.2014.811.0015

 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: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEY CELESTINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL SANTO ANTONIO em face de 

LUCINEY CELESTINO RIBEIRO, alegando ser credor da requerida do saldo 

de R$ 6.378,26 (seis mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e seis 

centavos), representados por uma Nota Promissória. Com a inicial juntou 

os documentos de fls. 11/33.

Recebida a inicial, a requerida foi citada às fls. 64, quedando-se inerte 

quanto ao pagamento e/ou oposição de embargos monitórios, conforme 

certificado às fls. 95.

DECIDO

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que o requerido, embora 

devidamente citado às fls. 64, deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

quitação do débito e/ou oferecimento de embargos monitórios.

Assim, não cumprido o mandado monitório, constitui-se o título executivo 

judicial, nos termos do que disciplina o artigo 702, §8º, do Código de 

Processo Civil.

Dessa forma, CONVERTO o mandado inicial em executivo, nos termos do 

artigo 702, §8º do Código de Processo Civil, devendo ser retificado o 
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registro e a autuação para constar doravante como execução de 

sentença.

Intimem-se a executada, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, 

diretamente, para cumprimento da presente decisum, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, do CPC, 

acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.

Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá ser certificado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do que 

estabelece o art. 523, §3º, do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.

Efetuada a penhora e avaliação, intime-se a executada para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze dias), tudo nos exatos 

termos do art. 525, do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 107281 Nr: 14302-31.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANDRÉ STRAGLIOTTO, EDEGAR LUIZ 

CASPERS STRAGLIOTTO, SIMARA ZAINA FERREIRA STRAGLIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERÁVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976, 

RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Verifico que as partes entabularam acordo às fls. 173/177, o qual foi 

devidamente homologado às fls. 185, no entanto, conforme consta na 

petição de fls. 198/202, os executados não cumpriram integralmente o 

acordo.

Desta forma, intimem-se os executados para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuarem o cumprimento da obrigação estabelecida no acordo de 

fls. 185, sob pena de prosseguir a execução com a penhora de bens.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179729 Nr: 517-26.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER HILDENBRANDT, HEDWIG 

HILDENBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 97/100, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 517-26.2013.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movido por BANCO DO BRASIL 

S.A em face de WALTER HILDENBRANDT E HEDWIG HILDENBRANDT, até 

a data aprazada para o pagamento da última parcela informado no acordo.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162559 Nr: 10339-10.2011.811.0015

 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: EDIVALDO VOLPATO PRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:OAB/SP 123.514, CRISTIAN VINÍCIUS MENCK DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 170.245, GILBERTO BADARÓ DE ALMEIDA 

SOUZA - OAB:22.772/BA, JEANCARLO CRUVINIEL DAL PAI SANDRI - 

OAB:13.478-E, LEONARDO MARTINS FERNANDES - OAB:15064/MT, 

MARIA ISABEL DE AZEVEDO E SOUZA - OAB:OAB/SP 122.238, 

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - OAB:244.463

 Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que o endereço, Av. dos Jatobás, 

nº 175, Bairro Jardim Jacarandás, ainda não foi diligenciado.

 Desta forma, expeça-se mandado de intimação para o endereço acima 

indicado, a fim de intimar o requerente da sentença e alvará de fls. 

202/203 e 214.

Restando infrutífera a diligência, intime-se pessoalmente o advogado Dr. 

Eduardo Antunes Segato, para providenciar o comparecimento do 

requerente perante este Juízo, a fim de ser intimado, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214790 Nr: 14765-60.2014.811.0015

 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: EVERTON BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FAGANELLO, MOCELLIN COMÉRCIO 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 193 a 198 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte AUTORA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 314238 Nr: 17129-97.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agricola Mista de Adamantina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR RICARDO MARQUES 

CALDEIRA - OAB:189203

 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, 

conforme requerido na petição de fl. 23, 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.: 38107 Nr: 943-53.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI, LUIZ CARLOS M. DE 

NEGREIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO INÁCIO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT-6071-A, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 Ante a inércia do credor, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130406 Nr: 9622-32.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER HILDENBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 151/154, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 9622-32.2010.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movido por BANCO DO BRASIL 

S.A em face de WALTER HILDEBRANDT, até a data aprazada para o 

pagamento da última parcela informado no acordo.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171105 Nr: 6268-28.2012.811.0015

 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): ENOQUE CAMPISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANOR POMPILHO CORRÊA DE 

BARROS - OAB:15.504, RENATO DE CARVALHO DOS REIS - 

OAB:14770/MT

 (...) DECIDO:Verifico que assiste parcial razão ao embargante, uma vez 

que a decisão de fls. 105 indeferiu o pedido de cumprimento de sentença 

ao fundamento de que a cobrança dos honorários advocatícios 

sucumbenciais ficou sobrestada, pois o requerido é beneficiário da justiça 

gratuita. Entretanto, o pedido se refere a intimação do executado para o 

pagamento do débito principal, no importe de R$32.071,86 (trinta e dois mil 

setenta e um reais e oitenta e seis centavos) referente ao contrato e não 

às verbas de sucumbência, de modo que não há se falar em 

sobrestamento do feito quanto a esta verba.Por outro lado, não prospera o 

pedido de cumprimento de sentença, haja vista que o comando judicial 

consolidou a posse do bem ao credor, de modo que o requerente ficou 

autorizado a realizar a venda do bem, devendo amortizar o valor da venda 

no débito contratado. Assim, caso restar saldo remanescente, deverá 

ajuizar ação de cobrança, em desfavor do devedor, para o adimplemento 

do saldo remanescente, sendo incabível a continuidade do feito de busca 

e apreensão, como requerimento de cumprimento de sentença.Deste 

modo, verifica-se que o requerente não demonstrou que efetuou a venda 

do bem, tampouco demonstrou a existência de saldo remanescente, não 

lhe sendo possível requer o cumprimento da sentença nestes autos. (...) 

Desse modo, acolho os embargos de declaração apenas em relação ao 

fundamento da decisão embargada, mantendo o indeferimento do pedido 

de cumprimento de sentença de fls. 101/104, de acordo com os 

fundamentos acima expostos, de modo que a decisão de fls. 105 deve ser 

cumprida.Indefiro o pedido de condenação do embargante aos honorários 

sucumbenciais, consoante redação do §11 do artigo 85 do CPC, eis que 

se trata de embargos de declaração opostos em 1ª 

instância.Intimem-se.Sinop/MT, 23 de outubro de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186622 Nr: 7803-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR BALESTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARCOS REMPEL - 

OAB:23902/0, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:OAB/MT15.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, FERNANDO LOPES LOURENÇO - OAB:14729/MT, 

MÁRCIA ABRAHÃO - OAB:OAB/MT 10.640

 (...)DECIDO:1- Quanto ao pedido de suspensão do feito (...)Desse modo, 

indefiro o pedido de suspensão do processo.2- Do pedido de baixa das 

averbações premonitórias(...) Desse modo, considerando que o 

exequente não comunicou nos autos as averbações premonitórias 

realizadas nas aludidas matrículas dos imóveis de propriedade do 

executado, está precluso o prazo para tanto, ficando sem efeito as 

averbações. (...)3- Da execução das astreintes(...) Desse modo, intime-se 

o executado, pessoalmente, dos termos da decisão de fls. 677/679. Anoto 

que o documento apresentado às fls. 780 não caracteriza o cumprimento 

da obrigação, já que esta se refere à transferência da propriedade do 

veículo para o nome do exequente e, portanto, depende do Certificado de 

Registro de Veículo(DUT), devidamente preenchido em nome do 

exequente. 5- Da multa e dos honorários advocatícios devidos na fase de 

cumprimento de sentença(...) Assim, restou caracterizada a incidência da 

multa e dos honorários advocatícios nos valores fixados (art. 523, §1º, do 

CPC), tendo em vista que o pedido de suspensão do feito formulado pelo 

executado não impediu o cumprimento das obrigações, bem como o 

recurso de agravo de instrumento foi recebido sem o efeito suspensivo 

(fls. 774/776).Diante de todo o exposto, determino as seguintes 

providencias: 1- Oficie-se ao 1º Ofício Registral da Comarca de Itaúba/MT, 

requisitando a baixa das averbações: AV-02/M-080; AV-02/M-081 e 

AV-02/M-082, bem como ao Cartório de Registro de Imóveis – 1º Cartório 

Extra-Judicial de Sinop/MT, em relação às averbações das matrículas: 

AV-02-67.897 e AV-02.67.893; 2- Intime-se o executado, pessoalmente, 

dos termos da decisão de fls. 677/679;3- Intime-se o exequente a se 

manifestar sobre a petição e documentos de fls. 777/782, bem como a 

apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de dez dias(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 90512 Nr: 7879-89.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENIFFER MARQUES FRANCO DINIZ

 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:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerente para, no prazo legal, 

se, manifestar sobre as correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 244262 Nr: 14602-46.2015.811.0015

 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: BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR LUIZ DAL MASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:MT/7394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerente para, no prazo legal, 

se, manifestar sobre as correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 255340 Nr: 1040-33.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE LIMA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerente para, no prazo legal, 

se, manifestar sobre as correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 263503 Nr: 5703-25.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA. (TELEXFREE 

INC), CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTEW MERRIL, CARLOS 

NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerente para, no prazo legal, 

se, manifestar sobre as correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 321943 Nr: 4297-95.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO PARANÁ - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CARLOS ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:OAB/PR 33.150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerente para, no prazo legal, 

se, manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 330402 Nr: 9673-62.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI CAETANO DOS SANTOS - ME, 

CLAUDINEI CAETANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerente para, no prazo legal, 

se, providenciar o recolhimento de diligencia para expedição de mandado 

de citação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169565 Nr: 4575-09.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOYR JOÃO FERRAZZO, DALTRO 

ANTONIO FERRAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerente para, no prazo legal, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 188973 Nr: 10281-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA SALETE DA COSTA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10319/MT, NOELI ALBERTI - 

OAB:MT/4.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Exequente para, no prazo legal, 

dar andamento no feito, tendo em vista que a Executada foi intimada a 

cumprir a obrigação, contudo permaneceu interte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 215783 Nr: 15519-02.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO RESENDE DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADENOP INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelle Maria de Freitas Leon 

Bordest - OAB:9570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 INTIMAÇÃO da DRA. MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST, 

para em cinco dias providenciar o comparecimento do AUTOR perante 

este Juízo a fim de ser intimado da decisão e alvará de fls. 77, 87, 98/99.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 278443 Nr: 15086-27.2016.811.0015

 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: LEONCIO RANECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 

17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 (...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de danos morais, cuja correção será feita pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir da citação – artigo 240, CPC/2015. Condeno-o, ainda, ao pagamento 

dos danos materiais, consubstanciados na quantia que o requerente 

deixou de lucrar com os rendimentos do valor bloqueado em sua conta 

poupança, que será apurado mediante liquidação; além do desbloqueio do 

valor, se ainda persistir.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, 

do Código de Processo Civil de 2015. Transitada esta em julgado, pagas 

as custas, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 23 de outubro de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 197410 Nr: 502-23.2014.811.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 415 de 549



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENI BOTELHO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDEMAR VARGAS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, para o fim de condenar o requerido ao pagamento do valor de 

R$1.569,50 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta 

centavos), referente às parcelas do imóvel, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data do respectivo pagamento (fls. 

66/75), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 

405 do CC).Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo 

cada parte arcar com 50%. Contudo, a exigibilidade de tais verbas deve 

ser suspensa com relação à requerente, uma vez que é beneficiária da 

justiça gratuita (fls. 79).Transitada esta em julgado, pagas as custas 

processuais, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170778 Nr: 5887-20.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER DESPACHANTE LTDA, VANDIQUE 

FRANCISCO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 170778

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, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias.

Ademais, indefiro o pedido de restrição judicial sobre a motocicleta 

mencionada às fls. 74, uma vez que se trata de veículo alienado 

fiduciariamente, conforme decisão de fls. 82.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109561 Nr: 1901-63.2009.811.0015

 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: CLAIR CARDOSO DA SILVA, JOÃO CLAUDINEI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CARLISBINO, ELIANE APARECIDA 

CARLISBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionem 

cópia da matrícula atualizada do imóvel em discussão.

Cumpra-se com urgência, uma vez que se trata de processo inserido nas 

Metas do CNJ.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186382 Nr: 7563-66.2013.811.0015

 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: CRISTIANE MEINEN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerente a se manifestar nos 

autos, no prazo legal, face a não realização de perícia junto ao IML- 

Instituto Médico Legal - por não ter a vítima encaminhado documentos 

necessários, nos termos do oficio de fl..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 204751 Nr: 6801-16.2014.811.0015

 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: LUCIANO FERNANDES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - 

OAB:17.493-MT, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerente a se manifestar nos 

autos, no prazo legal, face a não realização de perícia junto ao IML- 

Instituto Médico Legal - por não ter a vítima encaminhado documentos 

necessários, nos termos do oficio de fl..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 193730 Nr: 15498-60.2013.811.0015

 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: LOURIVALDO DA SILVA MARCOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem acerca do laudo pericial acostado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 201466 Nr: 4071-32.2014.811.0015

 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: SILVALDO NONATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a Requerente a se manifestar nos autos, 

no prazo legal, face a não realização de perícia junto ao IML- Instituto 

Médico Legal - por não ter a vítima comparecido ao exame pericial, 

conforme informação contida em oficio de fl..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203169 Nr: 5497-79.2014.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: GENI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a Requerente a se manifestar nos autos, 

no prazo legal, face a não realização de perícia junto ao IML- Instituto 

Médico Legal - por não ter a vítima comparecido ao exame pericial, 

conforme informação contida em oficio de fl..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 38674 Nr: 1739-44.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI MARCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTE AZUL MADEIRAS LTDA, ODEMAR LUIZ 

CONSALTER SCHENATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RECH DALL ONDER - 

OAB:OAB/MT16.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a Requerente a se manifestar nos autos, 

no prazo legal, face as correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 94220 Nr: 1251-50.2008.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FERNANDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL INGÁ LTDA, ELIZABETE BESSANI 

HIDALGO, JOSÉ FÁBIO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SUYENE PAULI 

LEITÃO - OAB:MT 10.476

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a Requerente a se manifestar nos autos, 

no prazo legal, face as correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 128994 Nr: 8209-81.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAESSO & DAGHETTI LTDA -ME, AGUINALDO 

JOSÉ BAESSO, CLEBERSON DAGHETTI, CLEUSIANE RESENDE CARPOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a Requerente a se manifestar nos autos, 

no prazo legal, face as correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165979 Nr: 776-55.2012.811.0015

 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: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. A. N. SCALABRIN SERVIÇOS E 

PROMOÇÕES ARTÍSTICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a Requerente a se manifestar nos autos, 

no prazo legal, face as correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210796 Nr: 11605-27.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CLAUDIA CABRAL MAY, MARCOS 

BRITO MAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696-MT, ÉRICA ALVES DINIZ PORFÍRIO - OAB:OAB/MT 

10.425-E, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT, WILSON ISAC RIBEIRO - 

OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a Requerente a se manifestar nos autos, 

no prazo legal, face as correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 245021 Nr: 15097-90.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:OAB-MT 19.727-O, RODRIGO DE FREITAS 

SARTORI - OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a Requerente a se manifestar nos autos, 

no prazo legal, face as correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 208298 Nr: 9671-34.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:13516 

- B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a Requerente a se manifestar nos autos,

no prazo legal, face as correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 240578 Nr: 12356-77.2015.811.0015

 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): EDSON SERRA CONDE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a Requerente a se manifestar nos autos,

no prazo legal, face as correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 89601 Nr: 6948-86.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR JOSÉ PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RAYES - 

OAB:141541/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a Requerente a se manifestar nos autos, 

no prazo legal, face a certidão do Sr.(a) Oficial(a) de Justiça de fl..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169059 Nr: 4068-48.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. V. ALVES - ME - PRESENTES & CIA, 

SILVANI CIRO VICENCIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a Requerente a se manifestar nos autos, 

no prazo legal, face a certidão do Sr.(a) Oficial(a) de Justiça de fl..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 224556 Nr: 2483-53.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANTIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SAUER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:OAB/MT 2.772-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a Requerente a se manifestar nos autos, 

no prazo legal, face a certidão do Sr.(a) Oficial(a) de Justiça de fl..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 259342 Nr: 3292-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN RODRIGO CHAIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:3524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a Requerente a se manifestar nos autos, 

no prazo legal, face a correspondencia devolvida pelo motivo "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 250142 Nr: 18380-24.2015.811.0015

 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: SERGIO DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:OAB/MT-18828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerente/Apelado, para no 

prazo legal responder ao recurso de apelação de fl..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167551 Nr: 2426-40.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. GRIEBLER E CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, certifico que o Executado foi intimado a cumprir a 

obrigação, contudo permaneceu inerte. Assim, INTIMO a parte Exequente 

para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 74524 Nr: 2901-06.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE EBARLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ BERGAMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerente para requerer o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 192882 Nr: 14596-10.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerente para requerer o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169413 Nr: 4421-88.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA MF OLIVEIRA ALMEIDA E CIA LTDA. - 

ME, DANIELA SEEFELD WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXILIANO HUBNER HENZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clovis Alexandre Stasiak 

Neris - OAB:16935/MT, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17.750/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO 

o/a(s) EXEQUENTE(s) para em 10 (dez) dias manifestar sobre a petição de 

fls. 212/213.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 65650 Nr: 5300-42.2005.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES SOCREPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHA & DE PAULA ROCHA LTDA., NAIR 

TEREZINHA CAVERSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 Decurso de Prazo(Manisfestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a exequente manifestar 

sobre a inexistência de saldo em ativos financeiros.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO 

o/a(s) EXEQUENTE(s) para em 05 (cinco) dias dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sinop - MT, 24 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007916-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

ROSIANE SERAFIM ACORDI OAB - 018.451.971-35 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. A. D. L. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1007916-16.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $500.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, 

Fixação]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

[CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Fixação] 

Parte Autora: H. A. L. Parte Ré: RAFAEL VINICIUS ALENCAR DE LIMA 

Certifico que, em cumprimento a determinação de I.D. nº 14693428, bem 

como em virtude da Certidão de I.D. 15802714. redesigno audiência de 

tentativa de conciliação para realizar-se no dia 12 de Novembro 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, 24 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

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000305-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESQUIVEL OAB - MT19211/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000305-12.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste interesse 

no prosseguimento do feito, vez que as partes formularam acordo acerca 

da guarda, visitas e alimentos do menor Phelipe em 22.02.2018, pendente 

de homologação por este Juízo, nos autos sob n. 

1000096-43.2018.8.11.0015 (PJ-e), sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 2. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 6 de março de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito *

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007275-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADELMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (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 2 7 5 - 2 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$10,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): JOSE ADELMO DA SILVA RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, 

querendo manifestar-se à respeito da contestação apresentada que 

segue em anexo,e também requerer oque entender de direito. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,24 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009022-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REINEVILDA FEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA OAB - MT16755/O-O (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

SILVIANA MILENE DOS SANTOS OAB - MT8805/O-O (ADVOGADO(A))

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO OAB - PR50237 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 9 0 2 2 - 4 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$18,740.00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: MARIA REINEVILDA FEO REQUERIDO: AGENCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo manifestar-se à respeito da contestação apresentada e do(s) 

petitórios que seguem em anexo. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,24 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: 1005673-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MARQUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 5 6 7 3 - 0 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$50,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): VANILDA MARQUES DOS SANTOS RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 
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Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,24 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001848-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA EUNICE DE MEDEIROS PAGLIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 1 8 4 8 - 5 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$2,000.00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: LUCIA EUNICE DE MEDEIROS PAGLIARI REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,24 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001060-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 1 0 6 0 - 3 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$2,000.00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: EDIVANIA MARIA DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,24 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: 1006468-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON APARECIDO SARTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMILTON HARA OAB - MT21260/O (ADVOGADO(A))

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 6 4 6 8 - 0 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$20,297.40;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): MAICON APARECIDO SARTIN RÉU: 

DETRAN - MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,24 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: 1006141-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO GONCALO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 6 1 4 1 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$20,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): JOSIVALDO GONCALO DOS SANTOS 

RÉU: DETRAN - MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para querendo manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,24 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: 1007578-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAL'MOTOS E MOTORES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 7 5 7 8 - 4 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$13,326.54;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): DAL'MOTOS E MOTORES LTDA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,24 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: 1004853-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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L. G. D. S. C. (AUTOR(A))

DANIELA LUCIANE DA SILVA (AUTOR(A))

ROGERIO AGUIAR DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 4 8 5 3 - 8 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$1,247,832.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): ROGERIO AGUIAR DE CASTRO, DANIELA 

LUCIANE DA SILVA, LUCAS GABRIEL DA SILVA CASTRO RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP, HOSPITAL E MATERNIDADE 

DOIS PINHEIROS LTDA - EPP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,24 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: 1009091-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 9 0 9 1 - 4 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$6,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes 

do processo: AUTOR(A): CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,24 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002260-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SMIDERLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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 

#1002260-78.2018.8.11.0015 AUTOR(A): RODRIGO SMIDERLE RÉU: 

MUNICÍPIO DE SINOP, GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de sua ADVOGADA, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTAR-SE nos autos, a fim de 

informar se os REQUERIDOS CUMPRIRAM a LIMINAR PROFERIDA em Id. 

Num. 13277718. II – Após, volte-me os autos em CONCLUSÃO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006171-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 6 1 7 1 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$167,842.35;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): RONALDO JOSE DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,24 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: 1004959-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER SOLERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 4 9 5 9 - 4 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$5,949.21;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes 

do processo: AUTOR(A): KLEBER SOLERA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,24 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: 1005345-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI DISARO FANGUEIRO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 5 3 4 5 - 7 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$179,954.48;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): ELIANI DISARO FANGUEIRO PEREIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 
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respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,24 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004521-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA RAMOS DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004521-16.2018.8.11.0015 AUTOR(A): VANDA RAMOS DE FARIA RÉU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – PREVIAMENTE a ANÁLISE do PETITÓRIO de Id. Num. 15379817, 

INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de seu ADVOGADO, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, 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, ACASO O 

PRESTADOR indicado no Id. Num. 14506202 seja o ÚNICO a REALIZAR o 

PROCEDIMENTO de que necessita a parte AUTORA, em alternativa, que o 

Requerente TRAGA aos autos, DECLARAÇÃO de outros dois prestadores 

indicando a INDISPONIBILIDADE na realização do procedimento. II - Com o 

aporte, CONCLUSO para ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006661-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIANE RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(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 

#1006661-23.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CLECIANE RODRIGUES DE 

FREITAS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – CONSIDERANDO a INFORMAÇÃO de que o PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO PLEITEADO pela parte AUTORA foi AGENDADO para ser 

realizado no dia 27/09/2018, INTIME-SE a parte AUTORA, por meio de seu 

ADVOGADO, para, no prazo 05 (cinco) dias, INFORMAR nos autos, se o 

PROCEDIMENTO FOI REALIZADO. II – Com o aporte, façam-me os AUTOS 

em CONCLUSÃO. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009060-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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 

#1009060-25.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LUIZ VIAN RÉU: SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

COMPULSANDO os AUTOS, verifica-se que em Id. Num. 15321487 foi 

DEFERIDO o PEDIDO de BLOQUEIO JUDICIAL na conta do Requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO e DETERMINADO a notificação do 

PRESTADOR HOSPITAL SANTO ANTÔNIO para que, realize o 

procedimento pleiteado pelo AUTOR; Em Id. Num. 15637697 foi informado 

nos autos, pela parte AUTORA, que o procedimento foi realizado na data 

de 15/09/2018 pelo HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. Entretanto, o 

PRESTADOR HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, não encaminhou aos autos a 

NOTA FISCAL pormenorizada da prestação do serviço; II – Assim, 

INTIME-SE a parte AUTORA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

nos autos, se o procedimento foi realizado pela VIA PARTICULAR ou pela 

VIA PÚBLICA, eis que, o referido PRESTADOR realiza atendimento aos 

pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em razão da contratualização 

firmada com o ESTADO DE MATO GROSSO. III - Com o aporte, CONCLUSO 

para ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010197-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI COSTA DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010197-42.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): ROSENI COSTA DA SILVA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I – Considerando que a 

PETIÇÃO INICIAL é INSTRUMENTO que possibilita o AJUIZAMENTO da 

ação, PRINCIPIANDO o PROCESSO, é natural que, em razão de sua 

IMPORTÂNCIA, certos REQUISITOS sejam IMPOSTOS; II – Sendo assim, em 

sintonia com os artigos 319 e 321, ambos do CPC/2015, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR/COMPLEMENTAR 

a INICIAL, especificando o pedido liminar requerido; III – Com o aporte, 

CONCLUSO para recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009762-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MARIA BRUSTOLIN CORDEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CAMPANELLI DE ARAUJO (IMPETRADO)

ERIC TADAO PAGANI FUKAI (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009762-68.2018.8.11.0015 

IMPETRANTE: ADELIA MARIA BRUSTOLIN CORDEIRO IMPETRADO: BRUNA 

CAMPANELLI DE ARAUJO, ERIC TADAO PAGANI FUKAI Vistos etc. I – 

Considerando que a PETIÇÃO INICIAL é INSTRUMENTO que possibilita o 

AJUIZAMENTO da ação, PRINCIPIANDO o PROCESSO, é natural que, em 

razão de sua IMPORTÂNCIA, certos REQUISITOS sejam IMPOSTOS; II – 

Sendo assim, em sintonia com os artigos 10, 319 e 321, ambos do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte AUTORA para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, JUSTIFIQUE a COMPETÊNCIA deste JUÍZO para ANÁLISE e 

PROCESSAMENTO da presente demanda, em razão das autoridades 

coatoras indicadas; III – Com o aporte, CONCLUSO para deliberações 

quanto ao recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 212866 Nr: 13344-35.2014.811.0015

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., JUAREZ ALVES DA 

COSTA - PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, FRANCISCO SPECIAN JUNIOR - 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SINOP, ADESCO - ÂGENCIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE, 

DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14526, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - OAB:14717-MT, 

FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358/MT, JULIANA FERREIRA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:15865/MT, JUNIOR LUIS DA SILVA 

CRUZ - OAB:OAB/MT18283, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos 

na INICIAL, no sentido de DECLARAR a NULIDADE da PARCERIA celebrada 

entre o Município de Sinop e a OSCIP ADESCO, por meio do Concurso de 

Projeto nº 01/2014, assim como a IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE 

NÃO-FAZER aos Requeridos para que se ABSTENHAM de TERCEIRIZAR 

SERVIDORES PÚBLICOS ou PROVER CARGOS PÚBLICOS por meio de 

“PARCEIRAS” que CONTRARIEM o artigo 3º da Lei nº 9.790/1999, ainda, 

por decorrência lógica, a IMPOSIÇÃO da OBRIGAÇÃO DE FAZER em face 

do REQUERIDO MUNICÍPIO DE SINOP consistente na REGULARIZAÇÃO dos 

LIMITES PRUDENCIAIS e MÁXIMOS descritos na LRF, no prazo de 120 

(cento e vinte) dias, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do 

CPC/2015. Concernente aos PEDIDOS LIMINARES, PRESENTES os 

REQUISITOS do “fumus bonis juris” e o “periculum in mora”, 

DEMONSTRADOS pelos próprios FUNDAMENTOS da SENTENÇA, 

DETERMINO o CUMPRIMENTO da DECISÃO proferida nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 128956/2014, determinando, 

portanto, a SUSPENSÃO dos EFEITOS da PARCERIA CELEBRADA entre os 

Requeridos Município de Sinop e a OSCIP ADESCO, por meio do Concurso 

de Projeto nº 01/2014, até o dia 10/11/2018, sob pena de MULTA DIÁRIA 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada pelos Requeridos Juarez 

Alves da Costa, Francisco Specian Júnior, OSCIP ADESCO e Donizete da 

Silva, solidariamente. (...) NÃO CONFIGURADA a HIPÓTESE de REMESSA 

NECESSÁRIA (...) CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 255945 Nr: 1365-08.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACY MARQUES AMORIN, ADALGISA MARQUES 

AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a respectiva 

FARMÁCIA MALU (fls. 140), para que FORNEÇA os MEDICAMENTOS 

(equivalente aos doze meses de tratamento) vindicado pela Autora, e 

informe, no prazo mais exíguo possível nos autos, o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 1.317,00 (hum mil e 

trezentos e dezessete reais) x 12 (doze) meses = R$ 15.804,00 (quinze 

mil oitocentos e quatro reais), o que desde já fica autorizado ser procedido 

mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO; 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)”. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 272675 Nr: 11453-08.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL GOMES AMORIN, ADALGISA MARQUES 

AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a respectiva 

FARMÁCIA MALU (fls. 124), para que FORNEÇA os MEDICAMENTOS 

(equivalente aos doze meses de tratamento) vindicado pelo Autor, e 

informe, no prazo mais exíguo possível nos autos, o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 1.077,00 (hum mil e 

setenta e sete reais) x 12 (doze) meses = R$ 12.924,00 (doze mil 

novecentos e vinte e quatro reais), o que desde já fica autorizado ser 

procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO; 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)”. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185054 Nr: 6162-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO PARPINELLI TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA proposta por 

ARLINDO PARPINELLI TELES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando, a DISPONIBILIZAÇÃO do MEDICAMENTO CLOPIDROGEL 75mg.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 

às fls. 97, a Defensoria Pública pugna pela EXTINÇÃO dos autos em razão 

de o Autor ter abandonado a causa por mais de trinta dias.

É o Relatório. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que na PETIÇÃO de fls. 91 a Defensoria 

Pública informou que não obteve êxito em contatar a parte AUTORA, razão 

pela qual pugna pela intimação pessoal do Requerente, entretanto, a 

intimação restou frustrada, conforme certidão de fls. 95, ensejando o 

PETITÓRIO de fls. 97, por meio do qual a Defensoria Pública pugna pela 

extinção dos autos, em razão do abandono do Requerente pela causa, 

demonstrando que não há mais interesse sobre o objeto da demanda, o 

que não conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte 
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da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

em razão de o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não 

promovendo os atos e as diligências que lhe incumbiram, com fulcro no 

art. 485, inciso III, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias.

 Sem custas, em razão da GRATUIDADE DEFERIDA.

Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 219914 Nr: 18281-88.2014.811.0015

 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: LILIANE BOTTURA FERREIRA, REGINA FATIMA 

BOTTURA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE AMARAL 

JAROSISKI - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis” JULGO PROCEDENTE o pedido contido na INICIAL, no sentido 

de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte 

Requerente o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM SINTESE PARA O PUNHO 

E PARA O MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM TRAÇÃO. Por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E 

HONORÁRIOSDEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS 

PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam 

isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e 

suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No que se refere aos 

HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação 

ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da 

CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS 

em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida 

ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função 

jurisdicional de forma integral e gratuita.Por fim, em NÃO HAVENDO 

INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos 

termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 264654 Nr: 6317-30.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDI PERIN, SIRLETE RANGEL FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO - USP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA interposta por NEDI PERIN, representada por sua nora 

SIRLETE RANGEL FIDELIS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 

consta a informação de que a parte Requerente veio a óbito, conforme 

certidão de óbito acostada às fls. 250.

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, denota-se que a parte AUTORA foi a óbito, 

consoante se extrai do documento carreado às fls. 250, de maneira que 

se perfaz nestes autos a PERDA do INTERESSE de AGIR, o que não 

conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da 

extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, 

inciso IX, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias.

 Sem custas, em razão da GRATUIDADE que DEFIRO neste momento.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 265451 Nr: 6744-27.2016.811.0015

 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: DONIZETI APARECIDO COELHO LOPES, JOEL 

MONTEIRO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerente –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 259091 Nr: 3133-66.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MARQUES DA SILVA, CICERO MARQUES 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis” JULGO PROCEDENTE o pedido contido na INICIAL, no sentido 

de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte 

Requerente CIRURGIA CARDÍACA DE VALVA AÓRTICA. Por conseguinte, 

CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA 

CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 15-18, e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.DAS CUSTAS E 

HONORÁRIOSDEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS 

PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam 

isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e 

suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No que se refere aos 

HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação 

ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da 

CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS 

em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida 

ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função 

jurisdicional de forma integral e gratuita.Por fim, em NÃO HAVENDO 

INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos 

termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 281968 Nr: 17041-93.2016.811.0015

 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: BRUNO MICHEL MORAES DE ANDRADE, AZOR DE 

ANDRADE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 
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SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis” JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente a CIRURGIA DE FISSURECTOMIA. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E 

HONORÁRIOSDEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS 

PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam 

isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e 

suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No que se refere aos 

HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação 

ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da 

CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS 

em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida 

ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função 

jurisdicional de forma integral e gratuita.Por fim, em NÃO HAVENDO 

INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos 

termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005648-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA RIBEIRO VILLANIE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(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 

#1005648-86.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA ANGELICA RIBEIRO 

VILLANIE ALMEIDA RÉU: MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – DEIXO de ANALISAR o RECURSO de APELAÇÃO 

interposto em Id. Num. 15710343 pelo Requerido MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

bem como, por conseguinte, as CONTRARRAZÕES de APELAÇÃO 

apresentada pela parte AUTORA em Id. Num. 15914682, eis que NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA nos presentes autos. II – No mais, PREVIAMENTE 

a ANÁLISE do PEDIDO de Id. Num. 16102096 INTIME-SE a PARTE AUTORA, 

por intermédio de seu ADVOGADO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

TRAZER aos autos ORÇAMENTO atualizado, eis que o acostado ao Id. 

Num. 13469928 é de 01.06.2018 com validade de 10 (dez) dias, portanto, 

encontra-se defasado. ADEMAIS, para que este JUÍZO analise o PLEITO 

de BLOQUEIO JUDICIAL, DEVE a Parte AUTORA carrear aos autos no 

mínimo 03 (três) ORÇAMENTOS, a fim de que este Juízo escolha aquele de 

MENOR VALOR, pois em que pese este ser o único MEIO EFICAZ utilizado 

para a EFETIVAÇÃO da TUTELA JURISDICIONAL, estamos lidando com 

DINHEIRO PÚBLICO, logo é necessário CAUTELA quanto ao BLOQUEIO 

para REALIZAÇÃO de SERVIÇOS por TERCEIROS. 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 mais 02 (dois) orçamentos. ADEMAIS, sendo 

o prestador indicado no Id. Num. 13469928 (HOSPITAL SANTO ANTÔNIO) 

o ÚNICO a REALIZAR o PROCEDIMENTO de que necessita o Autor, que o 

mesmo TRAGA aos autos, DECLARAÇÃO de outros DOIS PRESTADORES 

indicando a IMPOSSIBILIDADE NA REALIZAÇÃO do procedimento. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008149-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOTOLANI DA SILVA (AUTOR(A))
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FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008149-13.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA APARECIDA SOTOLANI 

DA SILVA RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não 

foi CUMPRIDA pelos REQUERIDOS a DECISÃO PROFERIDA em Id. Num. 

14813894, a qual determinou aos Requeridos que disponibilizassem, 

IMEDIATAMENTE, à parte Requerente o procedimento de que necessita, 

qual seja, “CURETAGEM INTRA UTERINA”. 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, PREVIAMENTE a ANÁLISE do PEDIDO de Id. Num. 

15529139 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 

da parte Autora sofrer sequelas ou falecer 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 COM URGÊNCIA, servindo 

o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010435-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIMONE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)
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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 

#1010435-61.2018.8.11.0015 REQUERENTE: CLAUDIA SIMONE ALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA proposta por CLAUDIA SIMONE 

ALVES 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 a Requerente “necessitará de utilização diária da medicação 

“ENOXAPARINA 60 MG”, durante toda a gestação, até 40 dias após o 

parto, em razão de ser portadora de Síndrome Anticorpo-Antifosfolípide 

(CID 10: D 68.8), e caso não utilize tal medicamento corre serio risco da 

perda gestacional”. (sic) Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA 

“a fim de ordenar aos réus a fornecerem, DE IMEDIATO, o medicamento 

“ENOXAPARINA 60 MG”, a quantidade de 300 (trezentas) ampolas/doses, 

como única forma de garantir-lhe o direito à vida que ela carrega em seu 

ventre, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,0 (mil reais), ao 

Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop/MT, em caso de atraso no 

cumprimento da determinação, bem como anotando-se a possibilidade de 

prisão em flagrante do responsável legal”. (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 ao Id. Num. 

16106643 – Pág. 1 e 2. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da 

DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição 

Federal, que impõe aos componentes da República Federativa do Brasil 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 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. 

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 

disponibilize à parte Requerente o medicamento de que necessita, qual 

seja, “ENOXAPARINA 60 MG 1 x ao dia, até 40 dias após o parto”, 

conforme LAUDO MÉDICO acostado ao Id. Num. 16106643 – Pág. 1 e 2, 

SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL. Para tanto, NOTIFIQUEM-SE o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os COORDENADORES DA CAF, 

GEMEX e COREG, TODOS DA SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP/MT 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 
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28/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (sem destaque no original). 

INDEFIRO desde já o pedido de PRISÃO dos RESPONSÁVEIS LEGAIS, na 

hipótese do NÃO CUMPRIMENTO do COMANDO JUDICIAL, eis que NÃO se 

trata de nenhum dos casos de PRISÃO CIVIL elencados pela Constituição 

Federal (dívida alimentar), reconhecidos legalmente. “Nesse contexto, a 

competência para a decretação da prisão é exclusiva do Juízo criminal, no 

curso de procedimento criminal, não se podendo cogitar em prisão por 

ordem de Juiz no exercício da jurisdição civil, fora das hipóteses de prisão 

civil.” (HABEAS CORPUS Nº 80516/2013 - CLASSE CNJ - 1269 - 

COMARCA DE SINOP). 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, apresentarem CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o 

mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado ao Id. 

Num. 16106643 – Pág. 1 e 2. Com a contestação, vistas à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias 

(artigos 350 e/ou 351 do CPC). DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50. Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008046-06.2018.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008046-06.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ORLANDO DA ROLD 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos 

etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - INAUDITA ALTERA PARTE – 

nos termos do art. 300 do NCPC proposta por ORLANDO DA ROLD, 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 “atualmente com 74 (setenta e quatro) anos de idade, esteve 

internado no Hospital Regional de Sinop, com quadro de estenose valvar 

aórtica grave e lesão grave em CD, moderada em DA e CX, insuficiência 

cardíaca, e necessitava com urgência de cirurgia de troca valvar e 

revascularização miocárdica, correndo risco de morte naquela 

oportunidade. (...) o procedimento cirúrgico, em face da URGÊNCIA 

DEVIDAMENTE DEMONSTRADA, foi realizado no dia 06 de dezembro de 

2017. Em decorrência da cirurgia de troca valvar e revascularização 

miocárdica acima mencionada, o Autor necessita de uso contínuo do 

medicamento RIVAROXABANA 20 MG (XARELTO)”. (sic) Postula pela 

concessão da TUTELA ANTECIPADA para “determinar ao MUNICÍPIO DE 

SINOP e ao ESTADO DE MATO GROSSO que forneçam IMEDIATAMENTE o 

medicamento RIVAROXABANA 20 MG (XARELTO), em modo contínuo, 

enquanto perdurar o tratamento ou enquanto estiver vivo. Sejam 

aplicadas, de forma cumulativa, as sanções processuais previstas nos 

artigos 77, § 2º e 537 do Código de Processo Civil, para o caso de 

descumprimento da obrigação, bem como faça constar do mandado a 

advertência de que o não cumprimento implicará na prisão do Secretário 

Municipal de Saúde (que deverá providenciar todos os meios para o 

transporte do paciente e exames) e do Secretário de Estado de Saúde”. 

(sic) COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. DETERMINADA a EMENDA A 

INICIAL, a irregularidade foi sanada em Id. Num. 15233710. Após, 

vieram-me os autos em CONCLUSÃO. 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 em Id. Num. 15233710. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO 

da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição 

Federal, que impõe aos componentes da República Federativa do Brasil 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no 

atendimento”. Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à 
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saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. Cumpre ressaltar, por fim, que o 

direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, 

prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, 

não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja 

seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex 

positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para 

DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, que providenciem o medicamento de que a parte AUTORA 

necessita, qual seja, “RIVAROXABANA 20 MG (XARELTO)”, conforme 

LAUDO MÉDICO acostado em Id. Num. 15233710, SOB PENA DE 

BLOQUEIO JUDICIAL. Para tanto, NOTIFIQUEM-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 PRISÃO dos 

RESPONSÁVEIS LEGAIS pelo CUMPRIMENTO do COMANDO JUDICIAL, eis 

que NÃO se trata de nenhum dos casos de PRISÃO CIVIL elencados pela 

Constituição Federal (dívida alimentar), reconhecidos legalmente. “Nesse 

contexto, a competência para a decretação da prisão é exclusiva do Juízo 

criminal, no curso de procedimento criminal, não se podendo cogitar em 

prisão por ordem de Juiz no exercício da jurisdição civil, fora das 

hipóteses de prisão civil.” (HABEAS CORPUS Nº 80516/2013 - CLASSE 

CNJ - 1269 - COMARCA DE SINOP). Ainda, INDEFIRO a imposição de 

MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se 

materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, como 

também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus deste “decisum”. 

Assim, tem-se que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, 

em caso de DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS 

EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem como para a 

CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - 

"ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA O 

PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM 

LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - 

RESERVA DO POSSÍVEL E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM 

DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA INTESTINAL MICRO-INVASIVA 

CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO 

DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MAIOR 

PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A saúde é um direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos 

e corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção deve prevalecer 

em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que, sem ele, os 

demais não possuem razão de ser. Comprovadas a necessidade do 

suplemento alimentar e a impossibilidade de o paciente custeá-lo, deve ser 

mantido o decisum que condenou o ente público a fornecê-lo. Descabida a 

imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o 

próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a 

sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Ap, 97923/2010, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 15/03/2011, Data da publicação no DJE 28/03/2011)” 

2. "[...] A intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, CF), não ocasiona violação do Princípio da Separação dos 

Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria 

gestão governamental. AI, 121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data 

da publicação no DJE 09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (sem destaque no original). 

Caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, 

inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a 

CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 

o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município 

ou pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do 

LAUDO MÉDICO acostado em Id. Num. 15233710. Com a contestação, 

vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

do art. 98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.
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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 

#1009071-54.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: JAQUELINE DOS SANTOS 

NASCIMENTO IMPETRADO: ANNA DIAS DA COSTA, SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SINOP/MT Vistos etc. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARS proposta por JAQUELINE DOS SANTOS NASCIMENTO, em desfavor 

da SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO ANNA DIAS DA COSTA. Aduz que 

a Impetrante foi “é servidora pública municipal, titular do cargo de 

especialista em Saúde – Odontóloga - aprovada no concurso público 

realizado no ano de 2008. O referido certame previa em seu Edital uma 

carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais (anexo), estando 

em total desacordo com a Lei Federal nº 3.999/61 e Lei Municipal nº 

254/93 que fixam o limite de 20 (vinte) horas semanais”. Informa que, “no 

dia 19 de junho de 2018, a impetrante postulou administrativamente a 

autoridade coatora a redução de sua carga horária para vinte horas 

semanais. Todavia, no dia 10 de agosto de 2018 a impetrante teve seu 

pleito INDEFERIDO pela autoridade coatora, sem qualquer motivação”. Por 

fim, REQUER, como Tutela de Urgência para determinar a “que a 

Autoridade Coatora assegure a impetrante o cumprimento do limite máximo 

da carga horária semanal legalmente estabelecida, qual seja, de 20 (vinte) 

horas semanais, em observância aos artigos 8º, alínea “a” e 22, da Lei nº 

3.999/61 c/c artigo 28 da Lei Municipal nº 254/93, sob pena de multa diária 

no importe de R$ 1.000,00 (mil reais);”. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. O mandado de segurança é meio processual 

adequado, para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade 

pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição 

da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, 

mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito 

líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação dessa 

natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato 

impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse 

a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de 

direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo 

vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a CONCESSÃO DA LIMINAR em 

sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação da 

EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para 

o professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a 

primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” 

(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 1976. p. 77). Como afirmado anteriormente, a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 
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legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na 

antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que 

se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de 

segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua 

função primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado 

de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? 

Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, 

satisfeita ab initio”. A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 

improvidos. No caso versando, a RELEVÂNCIA dos FUNDAMENTOS 

restou DEMONSTRADA. Senão vejamos: A IMPETRANTE requer a 

adequação de sua carga horária conforme artigos 8º, alínea “a” e 22, da 

Lei nº 3.999/61 c/c artigo 28 da Lei Municipal nº 254/93 ao limite máximo de 

20 (vinte) horas semanais. Assim, vale destacar que : 1 - A impetrante é 

servidora pública municipal, titular do cargo de especialista em Saúde – 

Odontóloga -, aprovada no concurso público realizado no ano de 2008; 

(ID. Num. 15302755 - Pág. 2) 2 – Da Lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 

1961, que “altera o salário-mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas”: Art. 

8º A duração normal do trabalho, salvo acôrdo escrito que não fira de 

modo algum o disposto no artigo 12, será: a) para médicos, no mínimo de 

duas horas e no máximo de quatro horas diárias; Art. 22. As disposições 

desta lei são extensivas aos cirurgiões dentistas, inclusive aos que 

trabalham em organizações sindicais; 3 – Da Lei nº 254/1993 que “Institui o 

Regime Jurídico único dos servidores Públicos Civis do Município de Sinop 

– MT”: DA JORNADA DE TRABALHO Art. 26 - Salvo disposições legal em 

contrário, a jornada básica do servidor público municipal é de 44 (quarenta 

e quatro) horas semanais, a razão de 8 (oito) horas diárias, observado o 

tempo de 15 minutos antes e após, para preparação e término da mesma. 

Parágrafo único - Não haverá expediente aos sábados nos órgãos de 

administração direta, autárquica e funcional do Município, excetuados 

aqueles, que, pela sua natureza especial, executem atividades 

imprescindíveis à comunidade. Art. 28 - Os servidores em exercício de 

atividades específicas de profissões regulamentadas, ficarão obrigados 

ao cumprimento da carga horária semanal e diária de sua categoria 

profissional, na forma da respectiva legislação. 4 – Em ID. 15302996 fora 

protocolado requerimento administrativo solicitando a adequação da carga 

horária da IMPETRANTE de acordo com os artigos 8º e 22 da Lei Federal 

3999/61 e artigo 26 da Lei Municipal 254/1993, que foi indeferido pela 

Administração Pública; Neste sentido, verifica-se que a ADMINISTRAÇÃO 

PUBLICA violo o direito liquido e certo da IMPETRANTE, eis que a mesma 

possui regulamentação específica em razão da atividade de profissão 

exercida. Assim, vejamos a analogia jurisprudencial: ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME 

NECESSÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI N. 7.349/85. JORNADA DE TRABALHO DE 

24 HORAS SEMANAIS. EDITAL N. 01/2014. PREVISÃO DE 40 HORAS. 

NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A 

Constituição Federal, em seu art. 22, XVI, afirma que compete 

privativamente à União legislar sobre as condições para o exercício de 

profissões, motivo pelo qual a legislação federal, nesta questão, prevalece 

sobre as normas municipais porventura existentes. 3. É obrigatória a 

aplicação da Lei n. 7.394/85, que regulamenta o exercício da profissão de 

Técnico em Radiologia e que prevê em seu art. 14 a jornada de trabalho 24 

(vinte e quatro) horas semanais, em detrimento de cláusula do Edital n. 

01/2014, para provimento dos citados cargos no Município de 

Itumbiara/GO, que dispõe que a carga horária é de 40 horas. 4. Remessa 

of ic ia l  conhecida e não prov ida.  (TRF 1ª  R. ;  RN 

0003498-03.2014.4.01.3508; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Kassio Marques; 

DJF1 17/05/2016) Por conseguinte, verificada a VIOLAÇÃO do DIREITO 

LIQUIDO E CERTO do IMPETRANTE, entendo estarem PRESENTES os 

REQUISITOS autorizadores para a CONCESSÃO do PEDIDO LIMINAR 

pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, 

CONCEDO a LIMINAR PRETENDIDA, no sentido de DETERMINAR a 

AUTORIDADE COATORA assegure a IMPETRANTE o cumprimento do 

LIMITE MÁXIMO da CARGA HORÁRIA SEMANAL legalmente estabelecida, 

qual seja, de 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, em observância aos artigos 

8º, alínea “a” e 22, da Lei nº 3.999/61 c/c artigo 28 da Lei Municipal nº 

254/93. NOTIFIQUE-SE a(s) AUTORIDADE(S) apontada(s) como 

COATORA(S), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), 

preste(m) as informações que entender(em) ser pertinentes, bem como 

cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). PRESTADAS as 

INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, 

LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1001942-95.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANA LUCIA RIBEIRO WALKER 

RÉU: MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO opostos por ANA LUCIA RIBEIRO WALKER em relação 

à DECISÃO de ID. 12417112, insurgindo quanto à suposta OMISSÃO na 

mesma. É o Relatório. Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é 

RECURSO PROCESSUAL, endereçado ao Juízo que proferiu decisão 

interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas 

legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO. Por OMISSÃO, 

entende-se a inexistência de análise, implícita ou explícita, na decisão 

recorrida, de alegação ou pedido feito pelas partes ou de prova essencial 

à solução do litígio, constantes nos autos. A OBSCURIDADE está na falta 

de clareza na redação do texto ou na falta de significância precisa da 

mensagem trazida por aquele, levando qualquer pessoa comum a dúvidas 

sobre qual é o verdadeiro significado das orações que compõem a 

decisão recorrida. Sobre a CONTRADIÇÃO, afirma-se que está 

relacionada à exposição de ideias feitas na fundamentação da decisão e a 

conclusão a que esta chega. Assim, só é contraditória a decisão que tem 

incoerência lógica entre a fundamentação e a conclusão da decisão 

atacada. Se o(s) fundamento(s) dos embargos de declaração estiverem 

relacionados à JUSTIÇA DA DECISÃO, À INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou 

negócio jurídico, à valoração ou reanálise de provas e a outras situações 

que não sejam as hipóteses citadas anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM 

SEU CABIMENTO, mas sim o de outro recurso apropriado que, 

dependendo da tipologia da decisão atacada, poderá ser o recurso de 

agravo (de instrumento ou retido) e de apelação. Em relação às premissas 

levantadas acima, trago os seguintes julgados do SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

(ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. SITUAÇÃO FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO 

INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, POR 

ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência desta 

Corte Superior no sentido de que não cabem embargos de declaração 

para que o STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de 

prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo 

Tribunal Federal. Precedente. 2. A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Assim, essas questões levantadas não 

configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição 

ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC, nesses casos, a 

jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os 

embargos não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados. 
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(EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 28/02/2012, Data da 

Publicação/Fonte DJe 08/03/2012) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE - EMBARGOS DE CONOTAÇÃO PROTELATÓRIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração constituem recurso de estritos limites processuais de 

natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os 

pressupostos legais insertos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. 

Afasta-se a violação do mencionado artigo quando, em relação à 

controvérsia, o decisório está claro e suficientemente fundamentado. 3. 

Enfrentados os fatos e adequadamente fundamentada a decisão 

embargada, não há confundir omissão com provimento jurisdicional 

contrário aos interesses da parte. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, Relator(a) Ministro ADILSON VIEIRA 

MACABU - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ -, QUINTA TURMA, 

Data do Julgamento 16/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 

08/03/2012). “In casu”, vislumbro que realmente houve OMISSÃO quanto 

ao pleito de eis que não foi verificada as alterações realizadas pela Lei 

12.317/2010, bem como que os Embargos de Declaração podem ter 

caráter infringente quando utilizados para a) correção de erro material 

manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. Neste 

sentido, vale destacar as seguintes informações quanto a Lei nº 

12.317/2010, que “acrescenta dispositivo à Lei no 8.662, de 7 de junho de 

1993, para dispor sobre a duração do trabalho do Assistente Social”, 

vejamos: Art. 1º. A Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 5o-A: “Art. 5º-A. A duração do trabalho do 

Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais.” Art. 2º. Aos 

profissionais com contrato de trabalho em vigor na data de publicação 

desta Lei é garantida a adequação da jornada de trabalho, vedada a 

redução do salário. Assim, vejamos a analogia jurisprudencial: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. 

CARGO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI N. 7.349/85. JORNADA DE 

TRABALHO DE 24 HORAS SEMANAIS. EDITAL N. 01/2014. PREVISÃO DE 

40 HORAS. NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 

(...) 2. A Constituição Federal, em seu art. 22, XVI, afirma que compete 

privativamente à União legislar sobre as condições para o exercício de 

profissões, motivo pelo qual a legislação federal, nesta questão, prevalece 

sobre as normas municipais porventura existentes. 3. É obrigatória a 

aplicação da Lei n. 7.394/85, que regulamenta o exercício da profissão de 

Técnico em Radiologia e que prevê em seu art. 14 a jornada de trabalho 24 

(vinte e quatro) horas semanais, em detrimento de cláusula do Edital n. 

01/2014, para provimento dos citados cargos no Município de 

Itumbiara/GO, que dispõe que a carga horária é de 40 horas. 4. Remessa 

of ic ia l  conhecida e não prov ida.  (TRF 1ª  R. ;  RN 

0003498-03.2014.4.01.3508; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Kassio Marques; 

DJF1 17/05/2016) Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados 

aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores 

para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o DEFERIMENTO é 

medida que se IMPÕE. “Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS manejados 

e DOU-LHES PROVIMENTO, no sentido de DETERMINAR o DEFERIMENTO 

LIMINAR para que MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT que promova o 

REAJUSTE DA JORNADA DE TRABALHO da REQUERENTE para 30 (trinta) 

horas semanais, sem a redução de sua remuneração, conforme Lei 

12.317/2010. CITE-SE, intimando o REQUERIDO, para, querendo, 

apresentar resposta no prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 

335, todos do CPC/2015. Com a contestação, vista à parte Requerente 

para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 350 e 351 do 

CPC/2015. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012540-91.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES CAVALCANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012540-91.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: JOAO ALVES CAVALCANTE 

Vistos, etc. Considerando os Embargos à Execução opostos pela parte 

executada (ID 15790878) DECIDO: 1. INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto aos embargos à 

execução, sob pena de PRECLUSÃO; 2. Ultrapassado o aludido prazo, 

com ou sem manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e tornem os 

autos conclusos para PASTA PRÓPRIA “minutar embargos à execução”. 

Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA 

DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012108-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVETE TEREZINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012108-38.2016.8.11.0015. REQUERENTE: NEIVETE TEREZINHA DA 

SILVA REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos, 

etc. Cumpra-se conforme determinado na sentença de fase de 

conhecimento, id: 9619678. Com efeito, EXPEÇA-SE a certidão de 02 

(duas) URH referente aos honorários da advogada dativa EDILSE DE 

LURDES WACHEKOWSK. Após, com o cumprimento da diligência alhures, 

determino o ARQUIVAMENTO do feito, com as baixas e anotações 

estilares. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

SINOP, 23 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA OAB - BA519B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000844-12.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GILBERTO DANTAS DA 

SILVA REQUERIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 

BAHIA COELBA Vistos, etc. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a 

transferência em favor da parte requerente, em conta bancária informada 

em Id.15852358. Após o cumprimento da diligência alhures, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações estilares. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 23 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013715-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIR DA LUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR GOMES BENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013715-74.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ALOIR DA LUS REQUERIDO: 

GILMAR GOMES BENTO Vistos, etc. I – Considerando o pleito retro e a 

justificativa apresentada, sobretudo o atestado médico acostado em ID. 

16089878, DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 09h; II – Mantenho os demais termos do despacho 

de ID. 13437722. Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 23 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011527-57.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DE SOUZA MOJENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE LIVRAMENTO PEDRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011527-57.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ANTONIA APARECIDA DE 

SOUZA MOJENA EXECUTADO: MARIA JOSE LIVRAMENTO PEDRO Vistos, 

etc. Defiro o pedido do exequente em ID. 10709094, com efeito, determino 

a expedição de edital para intimação da executada, devendo o mesmo ser 

afixado na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, para querendo ofereça embargos no prazo 

estipulado no artigo 915 do Código de Processo Civil acerca da penhora 

via BACENJUD em suas contas bancárias. Apresentada a defesa do 

executado, certifique-se, intimando a exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias; 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. Oportunamente, 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 23 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005877-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR GASPAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005877-80.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CARAFINE E CARAFINE LTDA 

- ME REQUERIDO: LUCIMAR GASPAR DOS SANTOS Vistos, etc. I – 

DEFIRO o pedido da parte requerente, concedendo-lhe prazo de 10 (dez) 

dias para que informe novo endereço da parte requerida, eis que restou 

infrutífera a citação/ intimação, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; II - Com efeito, DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO conforme critérios e pauta deste Juizado, intimando-se as 

partes para comparecimento, fazendo constar as advertências legais em 

caso de falta injustificada; Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 23 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011046-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. ANDRE LERMEN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WLADIMIR MUSTAFA KOZIEVITCH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011046-60.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: S. ANDRE LERMEN & CIA LTDA 

- EPP EXECUTADO: WLADIMIR MUSTAFA KOZIEVITCH Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente pretende a 

designação de audiência para tentativa de conciliação quanto ao débito 

exequendo. À vista disso, em que pese o presente feito tratar-se de 

execução, tenho por bem DEFERIR o pedido retro. Isso porque, o artigo 2º 

da Lei 9.099/95, dispõe que: Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

(destaque acrescido). Sendo assim, no intuito de conferir efetividade a 

presente “executio”, determino a DESIGNAÇÃO de data para realização de 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, de acordo com a pauta deste juízo, 

INTIMANDO-SE as partes para comparecimento. Oportunamente, concluso. 

Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA 

DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 23 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002718-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NEVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002718-32.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA NEVES 

DE BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Da análise atenta dos autos 

verifico que a parte requerente não compareceu a audiência de 

conciliação, motivo pelo qual requereu nova designação de data para a 

solenidade. Sendo assim, diante da justificativa apresentada pelo 

requerente, sobretudo quanto ao atestado médico acostado aos autos, 

DETERMINO: DESIGNE-SE nova data para realização da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, de acordo com a pauta deste juízo, INTIMANDO-SE as 

partes para comparecimento, fazendo constar as advertências legais em 

caso de falta injustificada. Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, 

CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 23 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010181-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO BATISTI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010181-25.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LEONCIO BATISTI 

REQUERIDO: THIAGO DE SOUZA ALMEIDA 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. 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, 23 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012100-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO DA COSTA KUZMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON DEGE JUNIOR OAB - MT22147/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE SCHIAVON GONCALVES (REQUERIDO)

MARCOS GUERREIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012100-49.2017.8.11.0015. REQUERENTE: KASSIO DA COSTA 

KUZMINSKI REQUERIDO: MARCOS GUERREIRO, MARIA JOSE SCHIAVON 

GONCALVES Vistos, etc. I - ACOLHO o pleito retro e, via de 

consequência, FIXO em 01 (um) URH os honorários da D. Causídica que 

fora nomeada para defender os interesses da parte requerida; II - 

EXPEÇA-SE a competente CERTIDÃO para fins de recebimento; III – 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de ID. 13488877; IV - 

Nada mais sendo requerido pelas partes e de tudo certificado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos com as cautelas e anotações estilares. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 23 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011349-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES VALERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011349-62.2017.8.11.0015. REQUERENTE: WILLIAN ALVES VALERIO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

proceda-se com a transferência em favor da parte requerente, em conta 

bancária informada em Id. 14967972, uma vez que o causídico do autor 

possui PROCURAÇÃO com poderes para “receber e dar quitação”. Após o 

cumprimento da diligência alhures, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações estilares. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 23 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010051-47.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARILDA APARECIDA 

MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I - 

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento do montante incontroverso, 

depositado pelo BRADESCO S.A nos autos em mov. Id nº 4504931, 

PROCEDA-SE com a transferência em favor da parte exequente, conforme 

dados informados em petitório de Id n.º 4771116; II - Diante da divergência 

entre os cálculos apresentados pelas partes - petições de Id 12412354 e 

Id 8112768 e visando estancar a discussão inerente ao valor que a 

presente demanda alcança, DETERMINO a REMESSA dos autos ao 

Contador Judicial, para que elabore planilha de débito atualizada. Com o 

aporte do cálculo judicial, DÊ-SE vista às partes para que, no prazo comum 

de 10 (dez) dias, se manifestem, sob pena de PRECLUSÃO. 

Oportunamente tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 23 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001440-93.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLEIDE DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Certifique-se o eventual trânsito em 

julgado da sentença de ID. 9794946. Após, intime-se as partes para que, 

no prazo de 05(cinco) dias, requeiram o que entender de direito, sob pena 

de extinção. Transcorrido o prazo alhures, sem manifestação, 

certifique-se e remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações estilares. Intime-se. Cumpra-se. Às providências SINOP, 23 de 
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outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VITORIA OLIVEIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE 

ATO ILICITO proposta por JAQUELINE VITORIA OLIVEIRA FRANCO em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. A controvérsia da demanda cinge-se 

quanto à inscrição do nome da parte Requerente por débitos que afirma 

desconhecer. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela 

existência de vínculo e de débitos e formulou pedido contraposto. Em sua 

petição inicial a parte Requerente não negou a inexistência de relação 

jurídica, mas tão somente afirmou que não possuia nenhum débito 

pendente junto à parte Requerida. Neste cenário, ainda que aplicável o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes; não se poderia exigir a inversão do 

ônus da prova, posto que, havendo a relação jurídica, incumbia à parte 

Requerente trazer aos autos comprovante de que o débito negativado, se 

encontrava quitado ou ainda que a fatura vencida não corresponderia ao 

valor negativado, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, o que 

não ocorreu. Não havendo controvérsia quanto à existência de relação 

jurídica existente entre as partes, posto que não houve negativa 

expressa; ausente ainda comprovante de pagamento do débito, impõe-se 

a procedêcia do pedido contraposto formulado. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e PROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte Requerente ao pagamento dos 

valores pendentes, quais sejam R$ R$ 178,12 (cento e setenta e oito reais 

e doze centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o 

vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a 

propositura da ação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARLI CARDOSO em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

utilização dos serviços fornecidos pela parte Requerida gerando um débito 

que restou inscrito em cadastro de inadimplentes. Em sua petição inicial a 

parte Requerida negou a existência de vínculo jurídico com a parte 

Requerida que por seu turno arguiu pela regularidade do débito; para 

tanto, aduziu que o débito originou-se em decorrência do sistema de 

“co-billing”. Não havendo arguições de preliminares, nem vislumbrando 

quaisquer nulidades passo a análise do mérito. Pelo teor da contestação 

ofertada pela parte Requerida, esta satisfatoriamente demonstrou a 

existência de vínculo entre as partes. Inicialmente cumpre esclercer que 

que o sistema de “co-billing” ou cofaturamento é permitido por 

determinação da Anatel por meio da Resolução nº 426/2005; referida 

prática, consite na prestação de serviços de longa distância e que será 

cobrado pelas operadoras locais. Em síntese, conforme esclarecido pela 

parte Requerida, a adesãoa ao serviço por esta prestado se dá pela 

simples utilização do número DDD, 21, vinculado à parte Requerida, na 

realização de chamadas. Portanto, de fato não haveria a possibilidade da 

parte Requerida trazer aos autos um contrato físico assinado com a parte 

Requerente. Porém, informou claramente nos autos o número de telefone 

do qual se efetuou a ligação que originou o débito; fato este não 

impugnado pela parte Requerente que em sua manifestação não negou 

ser a titular do telefone 66 3015-0187. E, havendo ainda correspondência 

quanto às informações cadastrais entre as telas sistêmicas juntadas nos 

autos e os dados informados pela parte Requerente. Forte em tais 

argumentos, tenho como demonstrada a utilização do serviço pela parte 

Requerida motivo pelo qual resta devido os valores cobrados. Neste 

sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ROL DE MAUS PAGADORES. 

RELAÇÃO CONTRATUAL EVIDENCIADA. DANO MORAL INEXISTENTE. - O 

sistema de co-billing consiste em um serviço de cobrança prestado pela 

operadora local em favor das operadoras de longa distância, 

traduzindo-se na inclusão da fatura da operadora na própria fatura da 

empresa local. - A contratação dos serviços das operadoras de longa 

distância se dá através da efetuação de chamadas realizadas com o 

Código de Seleção de Prestadora (CSP) da respectiva operadora. - Caso 

em que demonstrada a origem da dívida que deu causa à inscrição do 

nome da autora em cadastro de inadimplentes. Prova dos autos que 

evidencia a existência de contrato entre as partes, cujo inadimplemento 

ensejou a inscrição em cadastro de devedores. Vínculo contratual 

evidenciado. Inexistência de prova da quitação da dívida. Regularidade da 

inscrição em órgão de proteção ao crédito. NEGARAM PROVIMENTO À 

APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJRS, Apelação Cível Nº 70078291127, Décima 

Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

26/07/2018 - grifo nosso). Nesta esteira de pensamento deve ser julgado 

procedente o pedido contraposto formulado pela parte Requerida. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

Requerente ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam R$ 89,23 

(oitenta e nove reais e vinte e três centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. REVOGO a 

TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id nº 11753173. EXPEÇA-SE ofício 

aos cadastros negativistas (SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da 

presente decisão. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 
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1000177-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELLE FERREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000575-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE MIRANDA CUBA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIONIR MARTINS OAB - SP0339024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do EMBARGADO para, querendo, impugnar no prazo legal de 

15 (quinze) dias, consoante o disposto no artigo 920, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012787-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ZUANAZZI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006128-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ROMPATTO FURLAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA REZENDE DE ALMEIDA CALEGARI (EXECUTADO)

NELSON BARUH (EXECUTADO)

RODRIGO APARECIDO CALEGARI (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007980-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIANE CRUZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1007980-60.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ALAIANE CRUZ MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, ETC. Dispensado o 

relatório. Decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e 

§ 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, 

atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos 

artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus 

da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. MÉRITO A reclamante alega que nunca 

solicitou qualquer serviço com o reclamado ou procedido qualquer 

negociação contratual que pudessem originar os débitos que levaram o 

Reclamado a negativar seu nome junto ao Órgão de proteção ao Crédito 

SPC. Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar 

que o registro dos dados da Reclamante com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, cuja origem o reclamante alega desconhecer, haja vista que 

afirma jamais ter utilizado serviços ou que tivesse qualquer relação 

comercial com a requerida que viesse a justificar a restrição em apreço. O 

Reclamado em sua peça de defesa não trouxe qualquer documento hábil 

para demonstrar a validade de tal débito, limitando-se apenas a mencionar 

que está em exercício legal de seu direito. Desta feita, a parte requerida 

não apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos negativados e 

não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por 

força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, 

presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais 

sejam o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não contratados) e o 

dano (este, que se passou na esfera moral), conclui-se que houve o nexo 

de causalidade. Desta maneira, estando presentes os elementos da 

responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de indenizar a 

reclamante, conforme se apurou. Quanto ao dano moral, este surge no 

instante em que o ser humano suporta um constrangimento que não lhe 

era exigível razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. O 

simples desgosto em razão de acontecimentos corriqueiros, sejam por 

circunstâncias interna ou externa, não é capaz de, por si só, ensejar a 

pretensa reparação. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, 

moral e intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida 

que pode acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio 

anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, 

como Sílvio de Sávio Venosa define “um desconforto comportamental a 

ser examinado em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. 

Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação 

de Walter Moraes “o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral” (RT 650/64). Neste diapasão, a reclamante sofreu com o 

comportamento incompatível da reclamada, além de provocar-lhe profundo 

desgosto pessoal. Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho 

prejuízo suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei 

não prevê padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de 

ressarcimento por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de 

prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível 

segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o 

comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
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levando-se em conta a extensão do dano e as condições financeiras da 

reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica 

ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em cada caso, deve atender a 

repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau 

de dolo ou culpa do ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor se 

encontra pautado na razoabilidade uma vez que a reclamada continuou a 

manter a conduta ilícita sem se preocupar com o interesse social da norma 

e a paz social. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. Ante ao exposto, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pela Reclamante em desfavor da BANCO BRADESCO S.A. 

para: I) CONDENAR o Banco ora Reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da citação. II) DETERMINAR a exclusão 

do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, confirmando 

em definitivo a liminar concedida. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000793-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALBER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013245-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO OAB - MT0019729A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000176-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO RODRIGUES 

MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001470-31.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GILVAN DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 24 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010443-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE ALMEIDA MARQUES 02310006181 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT14969 (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010443-84.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: LUCIANA APARECIDA DA 

SILVA EXECUTADO: ALINE ALMEIDA MARQUES 02310006181 Vistos, etc. 
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Inobstante o pedido formulado em Id 15002778, verifico que o pleito 

formulado pela autora em relação à executada ALINE ALMEIDA MARQUES, 

não observa a gradação legal prevista pelo artigo 835, do CPC/2015, bem 

como fere o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo que não 

foram tentadas formas menos gravosas à satisfação do crédito. Com 

efeito, INDEFIRO o pedido, pelas razões acimas expostas. Assim, 

INTIME-SE a exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito, observando a previsão legal supracitada, sob 

pena de arquivamento. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS SINOP, 24 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012723-62.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR CARVALHO ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR BORTOLETO FERREIRA OAB - MT0013396A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012723-62.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: VALDEMIR CARVALHO 

ALENCAR EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP Vistos, etc. INTIME-SE a parte executada para que, no prazo 

de 05(cinco) dias, se manifeste quanto ao postulado de Mov. 15665264, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão e expedição 

de alvará da quantia de R$4.800,05 (quatro mil e oitocentos reais e cinco 

centavos), isto em favor do exequente. Transcorrido o prazo alhures, 

certifique-se e volte-me concluso para decisão. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 24 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010446-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DOUGLAS SOUZA SOFFIENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. VIDOTTI EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010446-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DAVID DOUGLAS SOUZA 

SOFFIENTINI REQUERIDO: M. G. VIDOTTI EIRELI - EPP Vistos, etc. 

INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A 

INICIAL juntando o comprovante de residência em seu nome, nos termos 

da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo. No mais, INTIME-SE ainda o autor para 

que, no mesmo prazo alhures, junte o extrato de consulta ATUALIZADO 

que demonstre que seu nome encontra-se negativado; Com o aporte, 

concluso para recebimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012439-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NONATO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011047-84.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CARDAN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHELLES & CARDOSO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013540-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NELCI CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

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.: 1013540-80.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 13/11/2018 15:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. CLAUDINO ALEIXO JUNIOR CPF: 

857.677.271-04, MARIA NELCI CORREA DA SILVA CPF: 621.576.121-49 

Endereço do promovente: Nome: MARIA NELCI CORREA DA SILVA 

Endereço: Inexistente, n 3116, Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Endereço do promovido: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Sinop, Quarta-feira, 24 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006605-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RAYFRAN FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON GOMES POMIM (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste nos autos, requerendo o que for de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004770-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIO ELIAS SANTIAGO DE MELLO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003200-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO REZENDE PAULO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000289-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB NA IND DA CONST MOB REG NORTE DO EST MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITALINO PRADEBON OAB - MT21111/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR OTONI CALDEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010503-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO TEXEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1010503-45.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARIVALDO TEXEIRA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Considerando que 

decorreu o prazo cumprimento da decisão proferida em movimento ID 

9803102, INTIME-SE a parte AUTORA, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias se manifeste, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo supra, com 

ou sem manifestação, CERTIFIQUE e volte-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006271-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RODRIGO SILVA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006271-87.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PABLO RODRIGO SILVA DA 

LUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Cumpre anotar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. A controvérsia da 

presente demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente em rol de inadimplentes. No que tange a PRELIMINAR de 

INTERESSE DE AGIR/AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA esta não 

prospera. A parte Requerida aduz que a parte Requerente nunca utilizou a 

via administrativa para tentar solucionar a demanda; todavia em sua 

contestação afirma pela regularidade do débito, enquanto a parte 

Requerente afirma pela inexistência deste. Nota-se, portanto, existência 

de lide entre as partes, apta a justificar a presente demanda; bem como 

cristalino o interesse de agir da parte Requerente em virtude da parte 

Requerida adotar posicionamento contrário. A parte Requerente afirma 

que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes 

por débito no valor de R$ 78,73 (setenta e oito reais e setenta e três 

centavos) que desconhece. Cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. A controvérsia da presente demanda 

reside na origem do débito que ensejou a negativação. Em sede de 

contestação a parte Reclamada sustentou pela existência e regularidade 

do débito, deixando, contudo, de apresentar prova documental que 

corroborasse com suas alegações. Não havendo provas mínimas para 

refutar os argumentos ofertados pela parte Requerente tem-se por 

indevida a inscrição e manutenção do nome da parte Requerente em rol de 

inadimplentes. Ausente, nos autos, prova da origem do débito, deve-se 

considerar tal inscrição indevida. E trata-se de ponto pacífico em nossa 

jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela negativação 

indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] 

RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a Requerente é 

razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Deixo de aplicar a 

Súmula 385, STJ, eis que as demais negativações registradas em nome da 

parte Requerente são posteriores aquela discutida nestes autos. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nestes 

autos, e, CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença, via de consequência 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002337-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON BASILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OVIDIO ILTOL ARALDI OAB - MT0007974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008034-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODIR BENEDITO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008034-26.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CLEODIR BENEDITO PINTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à 

negativação indevida do nome da parte Requerente, em cadastro de 

inadimplentes, pela parte Requerida. No que tange a PRELIMINAR de 

INTERESSE DE AGIR esta não prospera. A parte Requerida aduz que a 

parte Requerente nunca utilizou a via administrativa para tentar solucionar 

a demanda; todavia em sua contestação afirma pela regularidade do 

débito, enquanto a parte Requerente afirma pela inexistência deste. 

Nota-se, portanto, existência de lide entre as partes, apta a justificar a 

presente demanda; bem como cristalino o interesse de agir da parte 

Requerente em virtude da parte Requerida adotar posicionamento 

contrário. Cabe destacar que à presente lide aplica-se o microssistema 

dos Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes. A controvérsia da presente demanda reside na 

origem do débito que ensejou a negativação. Em sua exordial a autora 

afirma categoricamente que não possui vínculo jurídico com a parte 

Requerida, pois “nunca contratou qualquer tipo de serviço ou sequer 

assinou contrato com a promovida”. Por seu turno a parte Requerida 

trouxe robusta prova documental em sua defesa demonstrando a 

existência de contratação; tal fato ensejou o pedido de extinção por 

incompetência deste Juízo (id nº 9914376) formulado pela parte 

Requerente pela necessidade de perícia grafotécnica. Ao contrário, 

verifica-se que em verdade a parte Requerente litiga de má-fé e utiliza-se 

da alegada perícia grafotécnica para evitar a respectiva sanção cabível. 

Destaca-se que a prova documental produzida pela parte Requerida não 

se limitou a cópia de 02 (dois) contratos com alegada assinatura da parte 

Requerente (id nº 9907401), mas também trouxe aos autos cópia dos 

documentos de identidade da parte Autora (id nº 9907401), traduzindo-se 

pela impossibilidade de que terceiro tenha falsificado sua assinatura. 

Assim, das evidências contidas nos autos resta claro a este Juízo que a 

parte Requerente incorreu em litigância de má-fé, buscando o Poder 

Judiciário para obter fins ilícitos; porém, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. Como dito, de acordo com as 

provas produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a 

verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal prática deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má-fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: 

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. O pedido contraposto deve ser acolhido 

eis que evidenciada a origem e regularidade dos débitos no valor total de 

R$ 218,38 (duzentos e dezoito reais e trinta e oito centavos). Ex positis, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela parte Requerida 

para CONDENAR a parte Requerente a pagar a importância total de R$ 

218,38 (duzentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), devidamente 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir do respectivo vencimento e 

com a incidência dos juros a partir da citação da parte Requerida, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, CONDENO da parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado 

no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EMENEGILDO MAXIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001879-41.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO EMENEGILDO 

MAXIMO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. O requerido contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado com o requerente. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pela reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. No documento acostado à inicial ficou demonstrada 

a negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. Não há 

dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que o reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu nome. O 

reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE 

a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito 
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mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a 

título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010681-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO VICENTE DOMINGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEREMIAS DE MATOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013331-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE SCHIPITOWSKI PINHO LUNA (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.: 1013331-14.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001506-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDEROSE CUSTODIO CORREA-LINGERIE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUCIA SOARES DA 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 Processo n.: 1001506-39.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANAYARAH DA SILVA PERICIN FLORES (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte, a fim de que se manifeste nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012016-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A D KRAUSE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA REUTERS 96974265115 (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000073-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora quedou-se inerte, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. 

Condeno em custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010507-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1010507-82.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CEZAR AUGUSTO 

FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que 

decorreu o prazo para cumprimento da decisão proferida em movimento ID 

9803104, INTIME-SE a parte AUTORA, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias se manifeste, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo supra, com 

ou sem manifestação, CERTIFIQUE e volte-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. As providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011215-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PAULO BRACKMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto à recuperação de 

consumo realizada pela Requerida, após constatar irregularidades no 

medidor de energia. Discorre que apresentou defesa administrativa, no 

entanto, a Requerida manteve a cobrança. A Requerida aponta que foram 

realizados os procedimentos corretos para apuração da irregularidade, 

sendo devidos os valores, de acordo com a legislação pertinente. 
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Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do 

consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o 

princípio da isonomia material. Vale dizer que tal benesse conferida por Lei 

não isenta o Reclamante de demonstrar os fatos constitutivos de seu 

direito, cabendo a este, portanto, produzir o mínimo de prova necessária 

para que se vislumbre, de um prisma jurídico, o nascimento de seu direito e 

a possibilidade de pleiteá-lo em face de outrem. Ressalto que o objetivo da 

inversão do ônus da prova é, tão-só e exclusivamente, a facilitação da 

defesa do direito do consumidor em juízo, e não privilegiá-lo para vencer 

mais facilmente uma demanda, em detrimento das garantias processuais 

do fornecedor-Réu. No caso dos autos, verifico que a parte autora 

insurge-se quanto às irregularidades apontadas, discorrendo que o imóvel 

é para locação e que, portanto, é comum a variação do consumo. Discorre 

que é abusiva a cobrança. Todavia, a Requerida apresenta documentos 

que demonstram ter sido acompanhada a vistoria e o ajuste do medidor, 

sendo inclusive, assinado por morador da residência. Assim, verifico que 

não houve irregularidade no procedimento. Ademais, em que pese a 

ausência de comprovação da autoria da alteração do medidor de energia 

elétrica é irrelevante para a resolução da questão, pois ainda que não 

tenha sido a parte autora responsável pela manipulação do medidor, dela 

beneficiou-se. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

REALIZADO - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA 

CARACTERIZADA - MESMO QUE NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A 

RESPONSABILIDADE - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO 

BENEFÍCIO DO CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO 

CONSUMIDOR CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - 

RECONVENÇAO PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

-EMISSÃO DE FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS 

DIFERENÇAS APURADAS EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO 

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - 

OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE PAGAMENTO DOS VALORES 

COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - 

AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim Acacio de Moura e Costa - 

Unânime - - J. 20.02.2013) Conforme se infere dos autos, no histórico de 

consumo apresentado pela Requerida, é possível vislumbra significativa 

diferença no consumo após a troca do medidor. Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

A circunstância do imóvel ser destinado à locação, não retira a 

responsabilidade do Autor, eis que as faturas estavam em seu nome, 

quando poderiam ter sido registradas em nome do locatário. Inobstante, 

não pode ocorrer o corte de energia em razão do eventual inadimplemento 

dos valores apurados pela concessionária de energia, por tratar-se de 

débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora. Em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a 

parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010424-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA GOMES CERBELERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES OAB - MT0009062A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS 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: 

1010424-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LORENA GOMES CERBELERA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. INTIME-SE a autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL juntando o 

comprovante de residência em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo. Com o aporte, concluso para recebimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010414-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010414-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELA ROZO REQUERIDO: 

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS Vistos, 

etc. INTIME-SE a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A 

INICIAL juntando o comprovante de residência em seu nome, nos termos 

da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo. Considerando que na presente 

demanda a reclamante pugna seja excluído seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, INTIME-SE a requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, junte a título de EMENDA à INICIAL, extrato de consulta 

ATUALIZADO que demonstre que seu nome encontra-se negativado; Com 

o aporte, concluso para recebimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010363-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010363-74.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALEX VIEIRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. INTIME-SE o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL juntando o comprovante de 

residência em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo. Com o aporte, concluso para recebimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013166-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES IVAN AISSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH MANICA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ROMARIO FELIX AZEVEDO (EXECUTADO)

LIGIA ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001218-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL RECK DE MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE COELHO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001218-28.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: IZABEL RECK DE MENDONCA 

EXECUTADO: CRISTIANE COELHO BARBOSA Vistos, etc. Em atenção ao 

pedido de penhora via BACENJUD, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha de débito atualizada; 

Ultimada esta providência, tornem os autos conclusos para deliberação em 

localizador próprio. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 24 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001182-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL RECK DE MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA MARCIA FINATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001182-83.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: IZABEL RECK DE MENDONCA 

EXECUTADO: VANIA MARCIA FINATO Vistos, etc. Em atenção ao pedido 

de penhora via BACENJUD, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, junte aos autos planilha de débito atualizada; Ultimada esta 

providência, tornem os autos conclusos para deliberação em localizador 

próprio. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 24 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006360-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (EXEQUENTE)

ANA PAULA KONZEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE SOARES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000316-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000316-75.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JONAS EDU GRUEN 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, INDENIZATÓRIA POR 

DANO MATERIAL e REPARATÓRIA POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por JONAS EDU GRUEN em face de 

AGUAS DE SINOP S.A. A preliminar de ausência de requisitos para 

concessão da tutela antecipada será analisada conjuntamente com o 

mérito da ação, por se confundirem. A controvérsia da presente demanda 

cinge-se quanto ao alegado cobrança de taxas indevidas nas faturas de 

água do comércio parte Requerente dos meses de setembro a 

novembro/2016. Ressai dos autos que a parte Requerente é locatário de 

uma sala comercial e no mesmo endereço existem 03 salas pequenas, 

uma ocupada pelo Reclamante (sl 01), outra onde funciona uma podologia 

(sala 02) e por ultimo um salão cabelereiro (sala 03), sendo abastecidas 

por um único hidrômetro, caixa d’água e sistema sanitário e que a média de 

consumo dos últimos 03 meses foi em torno de 05 m³. Aduz que a partir da 

fatura 09/2016 a demandada passou a cobrar valores indevidos, sendo 

que no mês 09/2016 e 10/2016 foram cobradas 02 tarifas, uma comercial 

e uma residencial e, após reclamação, no mês 11/2016 a demandada 

lançou fatura com cobrança de 03 (três) tarifas comerciais. Desta forma, 

tem-se incontroverso que a ligação abastece a varias economias da 

mesma categoria de uso. Nesse sentido dispõe o art. 54 do Decreto 

Municipal nº 289/2014: Art. 54. Quando a ligação servir a várias 

economias da mesma categoria de uso, o volume mínimo a ser 

considerado será o somatório dos volumes mínimos daquelas economias e 

o valor da tarifa será o da referida categoria. Dessa forma, ao contrário da 

tese autoral, a lei autoriza a somatória dos volumes das economias sendo 

exigida uma taxa mínima para cada uma, portanto, correto o faturamento. 

Portanto, nesta linha de raciocínio, uma vez que a parte Requerida 

satisfatoriamente demonstrou a origem do débito em questão os pedidos 

formulados pela parte Requerente deverão ser improcedentes. É cediço 

que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte 

reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC/2015, portanto alegando 

cumprir os requisitos legais para fazer jus ao pretendido, cumpre que as 

demonstre através da apresentação mínima de documentos necessários 

para o julgamento de seu processo, o que não o fez. O pedido 

contraposto deverá ser acolhido eis que evidenciada a origem e 

regularidade do débito. Ex positis, REVOGA-SE a liminar deferida (id. 

5478015) e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

Requerente e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela 

parte Requerida para individualizar as economias com a consequente 

instalação de 1 (um) hidrômetro para cada um dos estabelecimentos, e, via 
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de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002477-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MAGNA VIEIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O R DA CRUZ & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO(A))

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002477-58.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CICERA MAGNA VIEIRA DE 

MORAIS REQUERIDO: O R DA CRUZ & CIA LTDA - ME Vistos. Sem relatório 

(art. 38, in fine da Lei nº 9.099/95). DECIDO. Observa-se que a causa em 

exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, 

é visível a necessidade de perícia técnica, justamente para apurar a 

responsabilidade pelos prejuízos experimentado pela parte autora. A 

necessidade da perícia não se compatibiliza com o rito célere, simples e 

informal que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, 

consonante determina a norma inserta no art. 2º da Lei 9.099/95. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias. ACOLHE-SE a preliminar de 

“Incompetência do Juizado necessidade de prova técnica” e 

RECONHECE-SE a incompetência deste Juízo para processar e julgar a 

presente demanda, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com amparo no art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 51, II, 

da Lei 9.099/95 Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004725-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY DA SILVA VIEIRA - ME (EXECUTADO)

 

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.: 1004725-94.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000024-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA OAB - MT21678/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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.: 1000024-56.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 19/11/2018 10:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LUCIANO MENON DE FREITAS 

CPF: 042.366.461-10, FABIANA SOUZA CPF: 053.685.391-69, DENER 

FELIPE FELIZARDO E SILVA CPF: 005.884.631-08 Endereço do 

promovente: Nome: FABIANA SOUZA Endereço: Rua sem Denominação, 

Q. 34 L.12, Jardim Maria Vetorasso, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-000 Endereço do promovido: Nome: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, n 74 5 Andar, - DE 58 AO FIM - LADO PAR, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Sinop, Quarta-feira, 24 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002350-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (EXEQUENTE)

VILSO TOZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR AURELIANO MIRANDA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

PEDRO DE CARVALHO BERNARDES NETO (EXECUTADO)

RENATA KELEN RODRIGUES FERREIRA DE CARVALHO BERNARDES 

(EXECUTADO)

 

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.: 1002350-57.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001216-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ARMANDO LUCKMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDI MARA RONCONI NETO (EXECUTADO)

 

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.: 1001216-92.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012795-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILAINE PEREIRA ROCHA (EXECUTADO)
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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.: 1012795-03.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001575-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA PATRICIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006191-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINA BASTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO VIDOTTO CANO OAB - SP379325-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUIZA 

RODRIGUES DO NASCIMENTO em face de KATIA CRISTINA BASTOS. 

Ressai dos autos que a parte Requerente aduz ter sido vítima de 

estelionato; sustentou que acessou um “site” da internet para adquirir 

lingerie com fim de revenda; contudo, após o depósito de R$ 2.600,00 em 

02.05.2017 (id nº 7240767); R$ 2.600,00 em 04.05.2017 (id nº 7240783) 

visando a liberação das mercadorias, teria recebido uma ligação de um 

homem que teria lhe ameaçado e solicitado o depósito de R$ 9.000,00, o 

que foi realizado em 12.05.2017 (id nº 7240762). A parte Requerida juntou 

aos autos atestado médico (id nº 124270920 justificando sua ausência na 

audiência de conciliação (id nº 12684859) e apresentou contestação 

sustentando ausência de danos morais, bem como aduziu que havia 

emprestado seu CPF para, na época, seu namorado, de nome FRANKLYN 

para que este pudesse iniciar um negócio; por fim, aduziu que os valores 

depositados em sua conta seria de sócios desta pessoa e, após sacá-los 

e entregar a ele, nunca mais o viu. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Segundo a 

prova constante nos autos, os depósitos foram realizados na conta 

bancária pertencente à parte Requerida, ainda que esta afirma ter 

emprestado-a à terceira pessoa de nome FRANKLYN. O ônus em provar o 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, incumbe ao 

réu, nos termos do art. 373, II, CPC; todavia, a parte Requerida limitou-se 

ao campo da argumentação; não trazendo aos autos nenhuma prova da 

existência do dito FRANKLYN; contudo, confirma que realizou saques que 

terceiros depositaram em sua conta e os repassou a esta pessoa. Se a 

parte Requerida estava ou não ciente das atividade praticadas pelo Sr. 

FRANKLYN, somente o devido processo penal poderia afirmar; na seara 

cível, não há qualquer evidência de que tenha sido a parte Requerida a 

efetuar as ligações em tom de ameaça; motivo pelo qual não pode ser 

condenada a reparação moral sem prova de que tenha efetivamente dado 

causa ou praticado qualquer ato ilícito. Contudo, isto não significa isentá-la 

da devida reparação material. Segundo ofício juntado aos autos (id nº 

11850035) a instituição financeira Banco Itau S.A informa a existência de 

saldo positivo no importe de R$ 3.215,01 (três mil e duzentos e quinze 

reais e um centavo); bem como corrobora os depósitos efetuados pela 

parte Requerente em 02.05.2017, o qual foi sacado em 03.05.2017; em 

04.05.2017, o qual foi sacado em 05.05.2017 e por fim, em 12.05.2017 e 

que não houve notícia de saque. Desta forma, a parte Requerente 

comprovou a efetivação de três depósitos que somados perfazem a 

quantia de R$ 14.200,00 (catorze mil e duzentos reais); descontando-se o 

saldo bloqueado, caso este esteja disponível resta à parte Requerente um 

saldo credor no importe de R$ 10.984,99. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR este, a pagar a parte Requerente a importância original total 

de R$ 14.200,00 (catorze mil e duzentos reais), devidamente atualizado 

pelo INPC a partir da data dos efetivos depósitos e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês a partir da citação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

ofício ao Banco Itau S.A solicitando informações quanto ao saldo 

bloqueado; bem como, se existe algum outro bloqueio oriundo de processo 

judicial de terceiros e, se ainda existente e desembaraçado de qualquer 

ônus, que seja feita a transferência à conta única, vinculando-se a estes 

autos; para que referido valor seja abatido do montante total da 

condenação. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005824-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PASQUALOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAEL FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012613-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIERLA RAQUIEL PASQUALOTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010377-51.2009.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAMINADOS DE MADEIRAS GABBIATTI LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, a fim de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011683-79.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA CAROLINE SILVA LOTERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO J METELO TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 
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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.: 8011683-79.2014.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012451-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILSON XAVIER DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012380-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M V RODRIGUES CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012380-32.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: JOAO DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: M V RODRIGUES CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos A 

presente sentença obedecerá aos limites traçados nos Artigos 2º e 38º 

da Lei 9.099/95 c/c Artigo 1.046, §§ 2º e 4º, do NCPC c/c Enunciados nº. 

161 e 162 do FONAJE. Desta forma, dispensa-se o relatório. MOTIVAÇÃO 

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte reclamante 

deixou de promover o andamento do feito. Verifica-se, que a parte autora 

foi intimada para se manifestar nos autos, conforme ID 12523005, porém o 

feito encontra-se paralisado, há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer 

providência da parte interessada. Com efeito, prescreve o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, prescreve que: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...) III - quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Assim, face ao abandono 

processual demonstrado pelo reclamante. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 485, III, do NCPC, julgo EXTINTO a presente ação, sem 

resolução de mérito, ante o abandono processual demonstrado pelo 

reclamante após a intimação para se manifestar nos autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008736-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Numero do Processo: 

1008736-69.2017.8.11.0015 REQUERENTE: TALITA REIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia 

a parte reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que 

seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito tendo em vista que não reconhece o débito. O 

requerido contesta, informando que o débito ensejador da negativação, 

decorre de contrato firmado com a Reclamante. Aduz, que a negativação 

é legítima. A reclamada carreou aos autos cópias dos contratos de 

abertura de conta, declaração FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP informando que seus funcionários poderiam abrir conta junto a 

Reclamada que por sua vez foi o banco escolhido como parceira 

comercial, contratação de cheque especial, contratação de cartão, seguro 

de cartão, enfim uma vasta documentação devidamente assinados pelo 

Reclamante. E não é só, traz uma a evolução do débito da Reclamante. A 

parte reclamante apresentou impugnação pugnando pela extinção do 

processo sem julgamento de mérito em razão de necessidade de perícia 

grafotécnica. Todavia, não merece guarida tal pleito tendo em vista que a 

parte reclamante ao distribuir a demanda no âmbito dos juizados especiais 

se submete ao rito legal estabelecido, abrindo mão dos meios de prova ali 

não admitidos. Logo a eleição deste foro implica em renúncia ao meio de 

prova pretendido. Tal entendimento se funda em interpretação sistemática 

do §3º, do art. 3º da Lei 9.099/95 que assim estabelece: “Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as 

causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; (...) § 3º 

A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao 

crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a 

hipótese de conciliação.” Ora, a lei já estabelece que ao optar pelo rito dos 

juizados especiais os demandantes anuem com os limites nele 

estabelecidos, e, no contexto dos autos anuem com a limitação imposta, 

inclusive quanto à limitação da produção de provas. Ademais, no que se 

refere às assinaturas com grande similitude a Turma Recursal já firmou 

posicionamento de que em casos como esses onde as assinaturas são 

idênticas é desnecessária a perícia grafotécnica, leia-se: “ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 

Recurso Inominado: 0016492-88.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial 

Cível Jardim Glória Recorrente: IVANI LIMA DA SILVA Recorrido: 

TRIBANCO SUPER COMPRA - TRICARD Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 06/03/2018 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARÁTORIA DE INEXSTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA 

DECONTRATO/DOCUMENTOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ 

“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em 

suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga 

antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria 

posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que 

prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das 

provas já encartadas nos autos. 2. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 3. Caso em que a empresa Recorrida se 

desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das 

cobranças efetuadas, acostando aos autos os comprovantes de adesão 

de compra - devidamente assinados pelo consumidor, em obediência ao 

disposto no art. 373, II, do CPC. 4. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato 

colacionado à contestação é idêntica àquela aposta no Termo de 

Audiência, Procuração e Declaração de Hipossuficiência. 5. Evidente 

tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a 

aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 
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(Procedimento do Juizado Especial Cível 164928820178110002/2018, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2018, Publicado no DJE 

08/03/2018)” Logo, no concernente ao mérito, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Pois as firmas apostas guardam grande similitude. A 

consequência o cumprimento do ônus mencionado no art. 373, II do Código 

de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que as alegações da 

Reclamada restaram comprovadas. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de 

forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial. Na forma da fundamentação supra, 

condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (Dez por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Intime-se as partes e transitada 

em julgado ARQUIVE-SE.

Intimação Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1002327-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUNO CRESTANI (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. I – CERTIFIQUE a Secretaria de Vara quanto a tempestividade 

dos embargos. Se no prazo, recebo os Embargos à Execução para 

discussão, devendo ser anotada a distribuição por dependência. II – 

INTIME-SE o EMBARGADO para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias, consoante o disposto no artigo 920, do CPC. III – O § 1° do 

artigo 919 do CPC prescreve que para a CONCESSÃO do EFEITO 

SUSPENSIVO nos EMBARGOS à EXECUÇÃO, é necessário se fazer 

presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes; IV – Não há, “in casu”, que se falar em SUSPENSÃO do 

PROCESSO EXECUTIVO, eis que os requisitos para concessão da tutela, 

previstos no artigo 919, §1°, do CPC, não se encontram preenchidos. V – 

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de SUSPENSÃO; VI – De outra banda, 

nada impede que o pedido de EFEITO SUSPENSIVO seja renovado, 

entretanto nessa quadra processual o INDEFERIMENTO é medida que se 

impõe; VII – Eventuais arguições de prejudicial de mérito serão analisadas 

por ocasião da sentença. VIII - Oportunamente, concluso. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002999-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009755-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEMES DINIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1009755-13.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOAO LEMES DINIZ 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Visto. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em síntese, aduz o 

requerente que, em 05/12/2015, realizou a compra de um notebook junto à 

requerida, no valor de R$ 2.3327,15, valor este parcelado pela loja em 12 

vezes. Narra que, devido a problemas de saúde, após o pagamento de 06 

(seis) parcelas, procurou a requerida para devolução do computador, 

todavia, o gerente da demandada pediu que entregasse o notebook a uma 

funcionária da loja, a qual iria pagar as parcelas remanescentes, além do 

valor já pago pelo autor. Verbera que a funcionária ficou com o aparelho 

entretanto não realizou o pagamento das parcelas, e que, diante da 

necessidade de manter seu nome sem restrições, o autor vem pagando as 

parcelas junto à requerida, mesmo sem estar com o notebook. Teve a 

liminar concedida, conforme id. 9889696. Em contestação, a Reclamada 

alega que não teve nenhuma participação ou intermediação na venda, uma 

vez que não recebe ou comercializa produtos usados. Requer a 

improcedência dos pedidos autorais, a condenação da autora nas penas 

da litigância de má-fé e, a título de pedido contraposto, a condenação do 

reclamante ao pagamento dos débitos havidos entre as partes, qual seja, 

9 parcelas de R$ 221,00, totalizando R$ 1.989,00 (hum mil novecentos e 

oitenta e nove reais). Pois bem. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados, verifico que o reclamante não colacionou aos autos 

qualquer documento capaz de demonstrar os fatos alegados que pudesse 

ensejar a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais. 

Assim, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua total demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação. Neste caso, o reclamante 

deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo 

que se falar em condenação da Reclamada. “O elemento primário de todo 

ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, 

como atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem 

normativa do Direito justamente porque produz um dano. Não há 

responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico 

cuja existência se verificará no plano normativo da culpa, está 

condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação 

ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema.CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe 

Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 

118.1251.6000.3400). O Reclamante deve direcionar sua demanda em 

face do real comprador do notebook, pois certo que a reclamada, 

enquanto pessoa jurídica não teve nenhuma participação ou intermediação 

na venda. Nesta condição, inexistindo ou não comprovado 

satisfatoriamente os fatos alegados, a improcedência da ação se impõe. 

Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo IMPROCEDENTE esta 

reclamação. Revogo ainda a Liminar concedida no id. 9889696, e julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto no valor R$ 1.989,00 (hum mil 

novecentos e oitenta e nove reais), corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% a.m, ambos a partir da apresentação do pedido. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1002327-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE (EMBARGANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUNO CRESTANI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. I – CERTIFIQUE a Secretaria de Vara quanto a tempestividade 

dos embargos. Se no prazo, recebo os Embargos à Execução para 

discussão, devendo ser anotada a distribuição por dependência. II – 

INTIME-SE o EMBARGADO para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias, consoante o disposto no artigo 920, do CPC. III – O § 1° do 

artigo 919 do CPC prescreve que para a CONCESSÃO do EFEITO 

SUSPENSIVO nos EMBARGOS à EXECUÇÃO, é necessário se fazer 

presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes; IV – Não há, “in casu”, que se falar em SUSPENSÃO do 

PROCESSO EXECUTIVO, eis que os requisitos para concessão da tutela, 

previstos no artigo 919, §1°, do CPC, não se encontram preenchidos. V – 

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de SUSPENSÃO; VI – De outra banda, 

nada impede que o pedido de EFEITO SUSPENSIVO seja renovado, 

entretanto nessa quadra processual o INDEFERIMENTO é medida que se 

impõe; VII – Eventuais arguições de prejudicial de mérito serão analisadas 

por ocasião da sentença. VIII - Oportunamente, concluso. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010862-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JENNYFFER SPILLER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010543-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8010543-39.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos, etc Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 

Ressai dos autos que a parte Embargante, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, 

aduziu CONTRADIÇÃO quanto a sentença proferida no id nº 4373625 que 

julgou IMPROCEDENTE os pedidos do autor, declarando extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Em que pese os argumentos da parte Embargantes estes não 

prosperam e tem o condão de rediscussão do mérito. O cerne da demanda 

cingia-se à existência do comprovante de depósito, no provimento 

jurisdicional originário, não foi reconhecido a comprovação do depósito 

efetuado, conforme fundamentos já contidos na sentença proferida. 
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Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008613-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008613-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RONILDO JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. Pelo petitório de ID. 15859459 a parte 

requerente COMUNICA o NÃO CUMPRIMENTO da decisão interlocutória 

proferida por este Juízo em ID nº. 15071644. Transcrevo: “DEFIRO a tutela 

específica DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome do 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) 

dias”. Diante disso, DETERMINO: I - INTIME-SE a requerida para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, CUMPRA a obrigação fixada na 

decisão interlocutória, sob pena de multa diária pelo descumprimento da 

obrigação no importe de R$ 200,00 (duzentos) reais, nos termos do art. 

536, §1º, do CPC/2015; II – Ademais, EXPEÇA-SE ofício ao SERASA, 

solicitando o cumprimento da decisão com URGÊNCIA; III – Por derradeiro, 

considerando que a audiência de conciliação restou infrutífera, bem como 

que já houve a apresentação de impugnação pela parte requerente, 

determino à Secretaria de Vara que proceda a remessa dos autos à 

TAREFA ESPECÍFICA “Minutar Sentença”. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências. SINOP, 

15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001244-60.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI, CAROLINA ALMEIDA FERRACIOLLI EXECUTADO: LUIZ 

CARLOS DE CARVALHO Vistos, etc. Em que pese o pedido de penhora 

via BACENJUD formulado pelo exequente, ao proceder com a respectiva 

pesquisa constatou-se que o número do CPF do executado, este 

declinado nos autos é INVALIDO, fato este que impossibilitou a conclusão 

das buscas em ativos financeiros do executado; Sendo assim, INTIME-SE 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos o 

número do CPF do executado, regularize o pedido, sob pena de, em assim 

não procedendo, o feito ser arquivado. Oportunamente, volte-me 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 22 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-29.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILDO SEVERO DA SILVA OAB - MT0008783A (ADVOGADO(A))

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010264-29.2011.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS RODRIGUES 

REQUERIDO: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos, etc. Considerando a alteração do CNPJ da executada, 

consoante comprovante de inscrição cadastral acostado aos autos, bem 

como que, intimada a se manifestar a requerida permaneceu inerte (ID. 

10699042) DEFIRO o postulado de ID. 10320353, ao passo que 

DETERMINO: I – Proceda a Secretaria de Vara com a RETIFICAÇÃO do polo 

passivo da presente demanda, para que conste como ré RN COMÉRCIO 

VAREJISTA S.A, com CNPJ nº 13.481.309/0071-03 (ID. 10320835); II - 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - 

Restando frutífera a penhora, intime-se a executada, 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, 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. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 23 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012330-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GINALVA LOURDES SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012330-06.2016.8.11.0015. REQUERENTE: GINALVA LOURDES SANTOS 

RODRIGUES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. I - Compulsando 

os autos, constato que inobstante a parte promovente postule pela 

expedição de alvará em seu favor referente ao valor depositado pelo 

demandado em evento nº. 11873179, entendo que o INDEFERIMENTO do 

pedido é medida que se impõe, pelo menos neste instante, haja vista que 

há recurso pendente de análise pela Turma Recursal, e considerando que 

a sentença proferida por este Juízo ainda não transitou em julgado 

vislumbro ser temerária a liberação de qualquer quantia; II – No mais, 

RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 

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; 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 447 de 549



9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. Considerando que 

embora intimado o recorrido não apresentou contrarrazões recursais, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 23 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011495-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIENE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011495-06.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROSIENE SILVA REQUERIDO: 

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME Vistos, etc. Da análise dos 

autos, verifico que o executado, requer o parcelamento do montante 

objeto da presente execução de sentença. Instada a se manifestar a 

exequente demostra concordância ao parcelamento do débito 

remanescente, pugnando pela expedição do competente alvará para 

levantamento do valor depositado em conta judicial. Pois bem, o pedido de 

parcelamento do débito exequendo fora realizado nos moldes do artigo 

916 do Novo Código de Processo Civil, sendo que, antes de qualquer outra 

digressão jurídica ressalto que este juízo comunga do entendimento que 

emana do E. Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, temos como possível o 

parcelamento, desde que, atendidos alguns requisitos, consoante julgado 

que abaixo colaciono: PROCESSO CIVIL.  RECURSO 

ESPECIAL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO VALOR 

EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO ART. 745-A DO CPC. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. ART. 475-R DO CPC. 

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. HIPÓTESE DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO 

DÉBITO. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, § 4º, DO 

CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO ANTE O 

CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO VEICULADA NA 

SENTENÇA. PRINCÍPIO DANON REFORMATIO IN PEJUS.VIOLAÇÃO DOS 

ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.1. A violação aos 

arts. 165, 458 e 535 do CPC não foi configurada, uma vez que o Tribunal 

de origem, embora sucintamente, pronunciou-se de forma clara e 

suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado 

não está impelido a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, 

se os fundamentos utilizados foram suficientes para embasar a decisão. 

2. A efetividade do processo como instrumento de tutela de direitos é o 

principal desiderato das reformas processuais engendradas pelas Leis 

11.232?2005 e 11.382?2006. O art. 475-R do CPC expressamente prevê a 

aplicação subsidiária das normas que regem o processo de execução de 

título extrajudicial, naquilo que não contrariar o regramento do cumprimento 

de sentença, sendo certa a inexistência de óbice relativo à natureza do 

título judicial que impossibilite a aplicação da norma em comento, nem 

mesmo incompatibilidade legal. Portanto, o parcelamento da dívida pode ser 

requerido também na fase de cumprimento da sentença, dentro do prazo 

de 15 dias previsto no art. 475-J,caput, do CPC. 3. Não obstante, o 

parcelamento da dívida não é direito potestativo do devedor, cabendo ao 

credor impugná-lo, desde que apresente motivo justo e de forma 

fundamentada, sendo certo que o juiz poderá deferir o parcelamento se 

verificar atitude abusiva do exequente, uma vez que tal proposta é-lhe 

bastante vantajosa, a partir do momento em que poderá levantar 

imediatamente o depósito relativo aos 30% do valor exequendo e, ainda, 

em caso de inadimplemento, executar a diferença, haja vista que as 

parcelas subsequentes são automaticamente antecipadas e é inexistente 

a possibilidade de impugnação pelo devedor, nos termos dos §§ 2º e 3º do 

art. 745-A. 4. Caracterizado o parcelamento como técnica de cumprimento 

espontâneo da obrigação fixada na sentença e fruto do exercício de 

faculdade legal, descabe a incidência da multa calcada no inadimplemento 

(art. 475-J do CPC), sendo certo que o indeferimento do pedido pelo juiz 

rende ensejo à incidência da penalidade,uma vez configurado o 

inadimplemento da obrigação, ainda que o pedido tenha sido instruído com 

o comprovante do depósito, devendo prosseguir a execução pelo valor 

remanescente. 5. No caso sob exame, a despeito da manifestação de 

recusa do recorrente (fl. 219), o Juízo deferiu o pedido de parcelamento 

ante a sua tempestividade e a efetuação do depósito de 30%, inclusive 

consignando o adimplemento total da dívida (fl. 267), ressoando 

inequívoco o descabimento da multa pleiteada. 6. A Corte Especial, por 

ocasião do julgamento do REsp 1.028.855?SC, sedimentou o entendimento 

de que, na fase de cumprimento de sentença, havendo o adimplemento 

espontâneo do devedor no prazo fixado no art. 475-J do CPC, não são 

devidos honorários advocatícios, uma vez desnecessária a prática de 

quaisquer atos tendentes à satisfação forçada do julgado. No caso 

concreto, porém, conquanto tenha-se caracterizado o cumprimento 

espontâneo da dívida, o Tribunal condenou a recorrida ao pagamento de 

honorários advocatícios, o que, em face de recurso exclusivo do 

exequente, não pode ser ser afastado sob pena dereformatio in pejus.7. 

Recurso especial não provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.264.272 ? RJ) 

(2010?0039413-9). Posto isso, em comunhão com os requisitos 

norteadores do pedido executado, consoante entendimento que emana do 

C. STJ, vejo por bem, DEFERIR o pedido de parcelamento do débito 

exequendo, nos moldes do artigo 916 do NCPC. Fica desde já autorizado o 

levantamento, através de ALVARÁ JUDICIAL em favor da exequente, do 

montante depositado em ID. 14877417 e 15481753. INTIME-SE a parte 

executada para adimplir o remanescente em 05 (cinco) parcelas iguais e 

sucessivas, conforme declinado em Id 14877366. Transcorrido o prazo do 

parcelamento, fica desde já intimada às partes para manifestar 

requerendo a extinção da presente demanda. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊCIAS. SINOP, 24 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012421-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GERTRUDES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012421-96.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RICARDO FERREIRA 

GERTRUDES CHAVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, 

etc. I - Compulsando os autos, constato que inobstante a parte 

promovente postule pela expedição de alvará em seu favor referente ao 

valor depositado pelo demandado em evento nº. 12647542, entendo que o 

INDEFERIMENTO do pedido é medida que se impõe, pelo menos neste 

instante, haja vista que há recurso pendente de análise pela Turma 

Recursal, e considerando que a sentença proferida por este Juízo ainda 

não transitou em julgado vislumbro ser temerária a liberação de qualquer 

quantia; II - RECEBO O RECURSO INOMINADO, se tempestivo, o que 

deverá ser certificado pela secretaria; 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; 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; Se tempestivo o recurso, o que deverá ser certificado, 

INTIME-SE o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. Ultrapassado 

o aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 
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ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 24 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002345-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA LOBO DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002345-64.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA - ME EXECUTADO: LUCELIA LOBO DOS SANTOS 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 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, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012512-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESCO 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: 

1012512-77.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VIDRACARIA GUAPORE LTDA 

EXECUTADO: GENESCO SOARES DA 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 

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, 24 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012905-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DA LUZ PISSINATI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012905-14.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: EDSON CARLOS DOS SANTOS 

EXECUTADO: MARLENE DA LUZ PISSINATI 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, 24 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000984-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA VILCHES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIR DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000984-46.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: TANIA MARA VILCHES 

EXECUTADO: JAMIR DO AMARAL 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, 24 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010432-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAROLO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010432-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA CAROLO DA SILVA 
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REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Compulsando os autos verifico 

que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, 

trazendo os elementos que entende necessários a comprovação de suas 

alegações. Em síntese, aduz a requerente que, ao tentar realizar compras 

no comércio local, foi surpreendida com a negativação realizada pela 

demandada. Verbera que não possui nenhum contrato ou realizou a 

compra de qualquer produto com a parte Ré. Pugna pela antecipação da 

tutela, para que seja excluída a negativação de seus dados, ao argumento 

de que o débito é indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, 

verifico que a autora merece o deferimento da medida liminar, ante a 

impossibilidade de se produzir prova negativa, como é o caso dos autos, 

uma vez que a requerente alega que não tem qualquer relação jurídica 

com a requerida, não havendo débito que justifique a negativação. É 

nesse sentido a decisão referente ao Agravo de Instrumento n.º 

131178/2009, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do 

Julgamento 03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010, conforme 

ementa segue transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. 

Tendo a parte ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da 

inexistência do débito sob fundamento de que nunca manteve relação 

jurídica com a parte adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos 

negativos de dados. Não se pode exigir do autor a produção de prova 

negativa.(grifo nosso). No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso assim entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA 

NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de inexigibilidade do 

título protestado for a inexistência de relação jurídica subjacente à cártula, 

o pedido de suspensão do protesto deve ser submetido ao juiz da causa.?

Tendo a parte ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da 

inexistência do débito sob fundamento de que nunca manteve relação 

jurídica com a parte adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos 

negativos de dados. Não se pode exigir do autor a produção de prova 

negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) (AI, 125804/2012, 

DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A jurisprudência pátria 

tem pontificado como flagrantemente abusivo o lançamento dos dados 

cadastrais de consumidor nos cadastros e registros da SERASA e SPC, 

quando o débito encontra-se em discussão judicial. É exatamente esta a 

hipótese: o débito, segundo se alega é inexistente, foi trazido à discussão, 

neste processo, não se podendo de antemão admitir a positivação, ato 

unilateral adotado como meio coativo e que gera graves restrições 

comerciais ao usuário, parte hipossuficiente na relação de consumo. 

Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se em discussão judicial, 

anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada e registrando que 

ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações de ordem moral e 

creditícias, que advêm ao devedor em virtude da positivação atacada, 

lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, e defiro 

a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica 

DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra, no prazo de 

05 (cinco) dias, presente decisão e ainda, ABSTENHA-SE de novamente 

negativar o nome da reclamante até ulterior deliberação deste juízo. 2. 

EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas (SERASA), solicitando o 

cumprimento da presente decisão. 3. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. Sem prejuízo do exposto, 

cite-se a reclamada para comparecimento em audiência de conciliação já 

designada, 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. 5. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. SINOP, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010445-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX RINALDO ARANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010445-54.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FELIX RINALDO ARANDA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 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, 

24 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002852-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DA LUZ PISSINATI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002852-93.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: EDSON CARLOS DOS SANTOS 

EXECUTADO: MARLENE DA LUZ PISSINATI 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, 24 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012358-81.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA CUPERTINO DE OLIVEIRA PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012358-81.2010.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCOS VIEIRA SOARES 

EXECUTADO: JOANA CUPERTINO DE OLIVEIRA PAULA 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, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012057-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MENANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA OAB - MT0017749A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMARI BISPO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012057-15.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: JANAINA MENANI EXECUTADO: 

DINAMARI BISPO VIEIRA 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, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000125-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FATIMA 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: 

1000125-64.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCOS VINICIUS BORGES 

EXECUTADO: CRISTIANE FATIMA 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, 24 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003095-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIMATEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ELETRICA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ KAISER OAB - MT0016254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE MORAES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003095-37.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CIMATEL MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO E ELETRICA LTDA - ME EXECUTADO: JOSE ROBERTO DE 

MORAES - ME 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, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008843-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE ASSIS CONCEICAO 81417500115 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008843-16.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LEME MADEIRAS E 

FERRAGENS LTDA EXECUTADO: CLAUDIO DE ASSIS CONCEICAO 

81417500115 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, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012527-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN FRIEDRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012527-58.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JONATAN FRIEDRICH 

REQUERIDO: BALI OTICAS LTDA - EPP 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, 24 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010922-82.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI OAB - MT0008789A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010922-82.2013.8.11.0015. REQUERENTE: NILSON ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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 14129100 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. 

Expeça-se o competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única 

do tribunal, isto em favor do exequente. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 23 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011764-91.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MAGNA VIEIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011764-91.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: CICERA MAGNA VIEIRA DE 

MORAIS EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

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 10939773). Devidamente intimada da constrição realizada a parte 

executada se manteve inerte. 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 

dos valores indicados no id nº 10939773. 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, 23 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011211-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CLIMACO SILVA BRITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011211-95.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GUSTAVO CLIMACO SILVA 

BRITES REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 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 

14276595 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. Expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 23 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012059-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NECTANDRA NORTE FLORESTAL S/C LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012059-94.2016.8.11.0015. REQUERENTE: NECTANDRA NORTE 

FLORESTAL S/C LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 15683228 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. 

Expeça-se o competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única 

do tribunal, isto em favor da parte exequente. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. 

SINOP, 23 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005989-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LEITE MORAES 90022971149 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DE LIMA FERREIRA 01112698140 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005989-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANO LEITE MORAES 

90022971149 REQUERIDO: MAURO DE LIMA FERREIRA 01112698140 

Vistos, etc. Ressai dos autos que a parte requerente postula pela extinção 

e arquivamento do feito (ID. 16084254). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex 

positis”, sem maiores delongas, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, 

parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte requerente , em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 23 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004496-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVALHEIRO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004496-37.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: CAVALHEIRO E CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: CONSTRUTORA TRIUNFO 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 

14716977 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. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em 

favor da parte Requerente para levantamento dos valores indicados no id 

nº 14716977. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 23 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROLIM DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001179-31.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADEMIR ROLIM DE MOURA 

REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 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 

15960011 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. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em 

favor da parte Requerente para levantamento do valor indicado no id nº 

15960011. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 23 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004072-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER 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: 

1004072-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO HENRIQUE DA 

SILVA REQUERIDO: LOJAS RENNER 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 15569876 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. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente para 

levantamento dos valores indicados no id nº 15569876. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 
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arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. 

SINOP, 23 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012048-75.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012048-75.2010.8.11.0015. EXEQUENTE: MANOELA DE SAO JOSE 

RAMOS EXECUTADO: SUBMARINO 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 2055311 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. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente para 

levantamento do valor indicado no id nº 2055311. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. 

SINOP, 23 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010885-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR SERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES OAB - SP0249937A 

(ADVOGADO(A))

ABRAO JORGE MIGUEL NETO OAB - SP172355 (ADVOGADO(A))

AMILTON WIEDERKEHR OAB - MT0011605A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010885-38.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADAIR SERPA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA 

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 14445798 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. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em 

favor da parte Requerente para levantamento dos valores indicados no id 

nº 14445798. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 23 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003345-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MARIA EBERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROSALINA MARIA 

EBERLE em face de SABEMI SEGURADORA SA e BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Em síntese a parte Requerente nega a existência de 

contratação hábil a autorizar os descontos mensais que sofreu em sua 

conta bancária junto ao Banco Bradesco. Inicialmente deve-se reconhecer 

a ILEGITIMIDADE PASSIVA da segunda Requerida, BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Pela argumentação exposta, tanto na petição inicial 

quanto na impugnação à contestação, verifica-se que a parte Requerente 

impõe a esta a legitimidade passiva, posto que, “o banco requerido é 

fornecedor de serviços e este responde independentemente da existência 

de culpa pelos danos causados aos consumidores” (id nº 13537592). 

Todavia, o BANCO BRADESCO, instituição financeira em si é pessoa 

jurídica diversa da segunda parte Requerida, BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Ainda, deve ser ACOLHIDA a PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA ante a necessidade de perícia grafotécnica. Exceto pela 

alegada divergência de assinatura pela parte Requerente, o documento de 

identificação em si, apresentado pela parte Requerida (id nº 13726755) é 

idêntico ao fornecido pela parte Requerente (id nº 12585550). Desta 

forma, impõe-se a realização de perícia grafotécnica, porém, uma vez que 

a produção de prova pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice 

na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros julgados que determinam a extinção do 

feito ante a necessidade de produção de perícia grafotécnica. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE 

CURSO DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE 

SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 

REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA 

PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRÂMITE PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE 

A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

Diante do exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de 

votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos 

exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: Leonardo Marcelo Mounic 

Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 000916149201381600690 PR 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), Relator: Leonardo Marcelo 

Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A perícia grafotécnica consiste em 

analisar a assinatura constante em um documento e verificar se houve 

fraude. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o 

que pode ser declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria 

de ordem pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. 

O tempo é algo preciso ante sua escassez e, imbuído, neste pensamento 

o Poder Judiciário deve pautar suas decisões, visando não desperdiça-lo. 

O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem 

resolução do mérito ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, 

aos próprios princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em 

sua faceta de economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da 

referida Lei; bem como em consoância com o art. 64, §3º do Novo Código 

de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 
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relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º 

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento 

em recente julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 

113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMPETENTE. […] 2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem 

por consequência a remessa dos autos àquele competente para a 

apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O 

argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos 

para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento 

eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob 

pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 

4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proprorcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, ACOLHO a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA 

da segunda parte Requerida, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, para 

JULGAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil e quanto à primeira parte Requerida, 

com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, §3º, NCPC, DECLINO 

a COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, devendo o feito ser 

redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca de Sinop/MT. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006154-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA APARECIDA DA SILVA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MILENA 

APARECIDA DA SILVA MATIAS em face de VIVO S.A. A controvérsia da 

demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente por 

débitos que afirma desconhecer. Em sua defesa a parte Requerida 

limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos. Em sua petição 

inicial a parte Requerente não negou a inexistência de relação jurídica, 

mas tão somente afirmou que não possuia nenhum débito pendente junto à 

parte Requerida. Neste cenário, ainda que aplicável o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes; não se poderia exigir a inversão do ônus da 

prova, posto que, havendo a relação jurídica, incumbia à parte Requerente 

trazer aos autos comprovante de que o débito negativado, se encontrava 

quitado ou ainda que a fatura vencida em janeiro/2017 não corresponderia 

ao valor negativado, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, o que 

não ocorreu. Incumbe salientar que se a parte Requerente busca dano 

moral em virtude tão somente na ausência de comunicação da inscrição 

de seu nome em cadastro e inadimplentes, referida demanda deve ser 

dirigida ao arquvista consultado, posto que incumbe a este a exclusiva 

responsabilidade em informar ao consumidor a existência de apontamento, 

nos termos do dever do arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010906-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAILTON ARANHA (REQUERENTE)

LUCIANA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005655-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNIFER DOS SANTOS TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JHENNIFER DOS SANTOS TOMAZ em face de VIVO S.A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos. Em 

sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo 

e de débitos; todavia, cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos 

arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a efetiva 

contratação e existência de pagamentos incumbia à parte Requerida que 

não se desincumbiu de seu ônus probatório. Apesar de sustentar tese 

jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum indício probatório mínimo. 

Tais diligências mínimas visam resguardar os direitos não apenas de seus 

consumidores, mas também da própria parte Requerida; motivo pelo qual 

se reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação 

combatida. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as 
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lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à 

baixa tão somente das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006156-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA APARECIDA REZENDE COMINESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por REGINA 

APARECIDA REZENDE COMINESI em face de VIVO S.A. A controvérsia da 

demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente por 

débitos que afirma desconhecer. Em sua defesa a parte Requerida 

limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos. Em sua petição 

inicial a parte Requerente não negou a inexistência de relação jurídica, 

mas tão somente afirmou que não possuia nenhum débito pendente junto à 

parte Requerida. Neste cenário, ainda que aplicável o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes; não se poderia exigir a inversão do ônus da 

prova, posto que, havendo a relação jurídica, incumbia à parte Requerente 

trazer aos autos comprovante de que o débito negativado, se encontrava 

quitado ou ainda que a fatura vencida em agosto/2015 não corresponderia 

ao valor negativado, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, o que 

não ocorreu. Incumbe salientar que se a parte Requerente busca dano 

moral em virtude tão somente na ausência de comunicação da inscrição 

de seu nome em cadastro e inadimplentes, referida demanda deve ser 

dirigida ao arquvista consultado, posto que incumbe a este a exclusiva 

responsabilidade em informar ao consumidor a existência de apontamento, 

nos termos do dever do arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007151-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração 

de inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer 

relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 
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A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 102,81 (cento e 

dois reais e oitenta e um centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005068-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NORALDINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006833-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CORDEIRO DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005056-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAINER RAFAEL MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS 

proposta por RAINER RAFAEL MIRANDA em face de CLARO S.A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos sobre os quais nega a existência de relação 

jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a 

arguir pela existência de vínculo e de débitos. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos; 

todavia, cabe destacar que à presente lide aplica-se o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, 

CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a efetiva contratação e 

existência de pagamentos incumbia à parte Requerida que não se 

desincumbiu de seu ônus probatório. Apesar de sustentar tese jurídica 

contrária, não trouxe aos autos nenhum indício probatório mínimo. Tais 

diligências mínimas visam resguardar os direitos não apenas de seus 

consumidores, mas também da própria parte Requerida; motivo pelo qual 
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se reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação 

combatida. Insta frisar que a prova produzida pela parte Requerida 

limitou-se a faturas (ids nº 12934479 e 12934487) e um laudo técnico (id 

nº 12934502) produzidos unilateralmente; ainda que o referido laudo 

técnico ateste a ocorrência de consumo, este não se presta a comprovar 

que tenha sido a parte Requerente o contratante dos serviços, ponto 

controvertido desta demanda. É sabido que a condenação em dano moral 

é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente das restrições 

discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO 

C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à 

inscrição do nome da parte Requerente por débitos que afirma 

desconhecer, bem como nega a existência de relação jurídica entre as 

partes. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela existência 

de vínculo e de débitos. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a 

arguir pela existência de vínculo e de débitos; todavia, cabe destacar que 

à presente lide aplica-se o microssistema do Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes. 

Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus 

de demonstrar a efetiva contratação e existência de pagamentos incumbia 

à parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. 

Apesar de sustentar tese jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum 

indício probatório mínimo. Tais diligências mínimas visam resguardar os 

direitos não apenas de seus consumidores, mas também da própria parte 

Requerida; motivo pelo qual se reconhece a inexistência de débitos e ser 

indevida a anotação combatida. É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente das restrições 

discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008357-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUDICEIA GOMES DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC 

proposta por LUDICEIA GOMES DE OLIVEIRA RAMOS em face de RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte 

Requerida suscitou preliminar de incompetência pela necessidade de 

perícia e no mérito aduziu que o débito negativador tem origem em contrato 

pactuado entre a parte Requerente e a Caixa Econômica Federal, 

posteriormente objeto de cessão de crédito à parte Requerida. Inicialmente 

deixou de aplicar à parte Requerida os efeitos da REVELIA, posto que, na 

primeira tentativa de audiência de conciliação em 25.09.2017 (id nº 

10007006) o AR citatório somente foi entregue a esta em 26.09.2017 (id nº 

12164046); motivo pelo qual a solenidade foi redesignada, tendo a parte 

Requerida comparecido (id nº 12650135) e ofertado defesa nos autos (id 

nº 10220925). Uma vez que a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela 

necessidade de perícia confunde-se com o mérito passo a análisa-los em 

conjunto. Para que exista razão no declínio de competência para eventual 

realização de prova pericial deve o réu trazer aos autos documentos a 

serem periciados; todavia, no presente feito, a parte Requerida limitou-se a 

arguir a origem do débito, sem contudo trazer aos autos, ao menos, 

documento hábil a comprovar que o crédito que ensejou a negativação 

orignou-se de relação contratual entre a parte Requerente e a instituição 

financeira Caixa Econômica Federal ou ainda que esteja vinculado ao 

instrumento de cessão juntado aos autos no id nº 10220929. É sabido que 

a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) para a parte Autora é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 
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pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente 

das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005718-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KARINA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RENATA 

KARINA DOS SANTOS NASCIMENTO em face de CLARO S/A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos. Em 

sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo 

e de débitos; todavia, cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos 

arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a efetiva 

contratação e existência de pagamentos incumbia à parte Requerida que 

não se desincumbiu de seu ônus probatório. Apesar de sustentar tese 

jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum indício probatório mínimo. 

Não obstante a parte Requerida justificar que a contratação dos serviços 

se deu através de tele-vendas, por isso a inexistência de contrato físico, 

as telas sistêmicas evidenciavam a existência de diversas ligações 

realizadas, as quais poderiam ter sido apresentadas cópia de suas 

gravações, ou ainda algum documento que comprovasse a 

instalação/retirada dos equipamentos no endereço indicado nos autos. 

Tais diligências mínimas visam resguardar os direitos não apenas de seus 

consumidores, mas também da própria parte Requerida; motivo pelo qual 

se reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação 

combatida. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como 

considerando que esta ostenta inscrição posterior em seu nome da qual 

não demonstrou que exista discussão judicial sobre. Neste ponto 

destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 

385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

[…] Outrossim, a existência de outros apontamentos negativos em nome 

do consumidor não tem o condão de afastar o direito à indenização por 

dano moral, repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. 

[…](TJRS, Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

ofício ao SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente das 

restrições discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012598-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE FATIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada conforme id nº 15317870. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008739-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISLEI SANTIAGO CLARO DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005546-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ZAMPIERON HEMKEMEIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELIANE 

ZAMPIERON HEMKEMEIER em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

A controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos. Em 

sua petição inicial a parte Requerente não negou a inexistência de relação 

jurídica, mas tão somente afirmou que não possuia nenhum débito 

pendente junto à parte Requerida. Neste cenário, ainda que aplicável o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes; não se poderia exigir a inversão do 

ônus da prova, posto que, havendo a relação jurídica, incumbia à parte 

Requerente trazer aos autos comprovante de que o débito negativado, se 

encontrava quitado ou ainda que a fatura vencida em novembro/2015 não 

corresponderia ao valor negativado, por tratar-se de fato constitutivo de 

seu direito, o que não ocorreu. Incumbe salientar que se a parte 

Requerente busca dano moral em virtude tão somente na ausência de 

comunicação da inscrição de seu nome em cadastro e inadimplentes, 

referida demanda deve ser dirigida ao arquvista consultado, posto que 

incumbe a este a exclusiva responsabilidade em informar ao consumidor a 

existência de apontamento, nos termos do dever do arquivista, nos termos 

do artigo 43, § 2º, do CDC. Não obstante verifica-se que existe anotação 

pre-existente à discutida nos presentes autos, motivo pelo qual aplicável a 

Súmula 385, STJ e que foi objeto de discussão nos autos n. 

1005547-49.2018.8.11.0015 , onde se reconheceu como devido o débito. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005377-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONISLEI CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JONISLEI CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. A controvérsia da demanda cinge-se 

quanto à inscrição do nome da parte Requerente por débitos que afirma 

desconhecer, bem como nega a existência de contratação. Em sua defesa 

a parte Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de 

débitos. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela 

existência de vínculo e de débitos; todavia, cabe destacar que à presente 

lide aplica-se o microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a 

existência de relação de consumo entre as partes. Neste cenário, em 

observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a 

efetiva contratação e existência de pagamentos incumbia à parte 

Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Apesar de 

sustentar tese jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum indício 

probatório mínimo. Tais diligências mínimas visam resguardar os direitos 

não apenas de seus consumidores, mas também da própria parte 

Requerida; motivo pelo qual se reconhece a inexistência de débitos e ser 

indevida a anotação combatida. É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial, bem como considerando que esta ostenta inscrição posterior em 

seu nome da qual não demonstrou que exista discussão judicial sobre. 

Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à 

baixa tão somente das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008776-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO COSTA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA DO ROSARIO 

COSTA RAMOS em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. A 
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controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de contratação. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a 

arguir pela existência de vínculo e de débitos. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos; 

todavia, cabe destacar que à presente lide aplica-se o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, 

CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a efetiva contratação incumbia à 

parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório, 

limitando-se a trazer aos autos faturas de consumo produzidas 

unilateralmente (id nº 14394729). Apesar de sustentar tese jurídica 

contrária, não trouxe aos autos nenhum indício probatório mínimo. Tais 

diligências mínimas visam resguardar os direitos não apenas de seus 

consumidores, mas também da própria parte Requerida; motivo pelo qual 

se reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação 

combatida. No que tange ao dano moral este deve ser afastado pela 

incidência da Súmula 385, STJ. Compulsando os autos, verifica-se no id nº 

9095968 – pág.05, a existência de negativação preexistente da qual a 

parte Requerida não demonstrou que encontrava-se igualmente em 

discussão judicial, motivo pelo qual incidirá a presunção de regularidade; 

bem como negativação posterior, igualmente não discutida. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes 

autos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à 

baixa tão somente das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012314-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CARLA FERNANDA DE 

OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. A controvérsia 

da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente por 

débitos que afirma desconhecer, bem como nega a existência de 

contratação. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela 

existência de vínculo e de débitos. Em sua defesa a parte Requerida 

limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos; todavia, cabe 

destacar que à presente lide aplica-se o microssistema do Código de 

Defesa do Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as 

partes. Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, 

o ônus de demonstrar a efetiva contratação incumbia à parte Requerida 

que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Apesar de sustentar 

tese jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum indício probatório 

mínimo. Tais diligências mínimas visam resguardar os direitos não apenas 

de seus consumidores, mas também da própria parte Requerida; motivo 

pelo qual se reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a 

anotação combatida. É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como 

considerando que esta ostenta inscrição posterior em seu nome da qual 

não demonstrou que exista discussão judicial sobre. Neste ponto 

destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 

385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

[…] Outrossim, a existência de outros apontamentos negativos em nome 

do consumidor não tem o condão de afastar o direito à indenização por 

dano moral, repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. 

[…](TJRS, Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

ofício ao SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente das 

restrições discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013544-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS VIANA LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUIS 

VIANA LIMA FILHO em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de contratação. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a 

arguir pela existência de vínculo e de débitos. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos; 

todavia, cabe destacar que à presente lide aplica-se o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, 

CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a efetiva contratação incumbia à 

parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Apesar 

de sustentar tese jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum indício 

probatório mínimo. Tais diligências mínimas visam resguardar os direitos 

não apenas de seus consumidores, mas também da própria parte 

Requerida; motivo pelo qual se reconhece a inexistência de débitos e ser 

indevida a anotação combatida. É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 
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que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial, bem como considerando que esta ostenta inscrição posterior em 

seu nome da qual não demonstrou que exista discussão judicial sobre. 

Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à 

baixa tão somente das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006155-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA APARECIDA REZENDE COMINESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por REGINA 

APARECIDA REZENDE COMINESI em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição 

do nome da parte Requerente por débitos que afirma desconhecer. Em 

sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo 

e de débitos. Em sua petição inicial a parte Requerente não negou a 

inexistência de relação jurídica, mas tão somente afirmou que não possuia 

nenhum débito pendente junto à parte Requerida. Neste cenário, ainda que 

aplicável o microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a 

existência de relação de consumo entre as partes; não se poderia exigir a 

inversão do ônus da prova, posto que, havendo a relação jurídica, 

incumbia à parte Requerente trazer aos autos comprovante de que o 

débito negativado, se encontrava quitado ou ainda que a fatura vencida 

em outubro/2015 não corresponderia ao valor negativado, por tratar-se de 

fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu. Incumbe salientar que 

se a parte Requerente busca dano moral em virtude tão somente na 

ausência de comunicação da inscrição de seu nome em cadastro e 

inadimplentes, referida demanda deve ser dirigida ao arquvista consultado, 

posto que incumbe a este a exclusiva responsabilidade em informar ao 

consumidor a existência de apontamento, nos termos do dever do 

arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013071-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IONE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IONE 

PEREIRA DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. A controvérsia 

da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente por 

débitos que afirma desconhecer, bem como nega a existência de 

contratação. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela 

existência de vínculo e de débitos. Não há que falar-se em INÉPCIA da 

petição inicial, posto que a parte Requerente satisfatoriamente delimitou o 

tema, descrevendo os fatos, os fundamentos e correlacionando os 

pedidos. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela 

existência de vínculo e de débitos; todavia, cabe destacar que à presente 

lide aplica-se o microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a 

existência de relação de consumo entre as partes. Neste cenário, em 

observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a 

efetiva contratação e existência de pagamentos incumbia à parte 

Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Apesar de 

sustentar tese jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum indício 

probatório mínimo. Tais diligências mínimas visam resguardar os direitos 

não apenas de seus consumidores, mas também da própria parte 

Requerida; motivo pelo qual se reconhece a inexistência de débitos e ser 

indevida a anotação combatida. Insta frisar, conforme entendimento 

recente da Turma Recursal do E. TJMT, print screen ou telas sistêmicas, 

configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; 

sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer 

outros elementos probantes a corroborarem sua validade. RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que esta ostenta 
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inscrição posterior em seu nome da qual não demonstrou que exista 

discussão judicial sobre. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA 

determinando-se à baixa tão somente das restrições discutidas nesta 

demanda. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUNATAN HERMELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE 

ATO ILICITO proposta por EUNATAN HERMELINO DOS SANTOS em face 

de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte 

Requerida aduziu que o débito negativador tem origem em contrato 

pactuado entre a parte Requerente e o Banco do Brasil, posteriormente 

objeto de cessão de crédito à parte Requerida. A existência de cessão de 

crédito entre a parte Requerida e a instituição financeira Banco do Brasil 

resta devidamente comprovada pelo contrato juntado aos autos (id nº 

13060959); todavia, isto por si só não faz presumir a origem do débito, 

pois faz-se necessário à pessoa jurídica cessionária, quando demanda 

fazer prova da “causa debendi”. Neste sentido é o entendimento da Turma 

Recursal do TJMT: RECURSO INOMINADO – MATÉRIA QUE POSSUI 

DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – CESSÃO DE 

CRÉDITO NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

DÉBITO ORIGINAL QUE DEU ORIGEM À CESSÃO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 – EXISTÊNCIA DE 

NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, 

INCISO V, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

( T J M T ,  P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

288029520188110001/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

03/10/2018, Publicado no DJE 03/10/2018 - grifo nosso) É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) para a parte Autora é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente 

das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006140-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LEONARDO 

OLIVEIRA DE MORAES em face de EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à 

inscrição do nome da parte Requerente por débitos que afirma 

desconhecer, bem como nega a existência de relação jurídica entre as 

partes. Em sua defesa a parte Requerida arguiu pela existência de vínculo 

e de débitos. Inicialmente a parte Requerida argumentou que em virtude do 

lapso temporal estipulado no art. 26, §2º da Resolução nº 632/2014, não 

mais poderia juntar aos autos a gravação de contratação. Referida tese, 

em verdade trata-se de verdadeira distorção do texto legal, posto que, 

referido dispositivo determina o arquivamento da gravação, nas 

contratações via telefone, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses; todavia, 

não fixa qualquer prazo máximo. Se, a parte Requerida, ao ler referido 

dispositivo o interpretou no sentido de que referida prova bastaria ser 

descartada após o prazo ali previsto, passou a assumir a 

responsabilidade de se ver demanda em situações como esta, onde 

encontra-se impossibilitada de fazer prova de um fato impeditivo do direito 

do autor. Ainda assim, não estava impedida de produzir provas. Ora, pelos 

print screen anexados à contestação, verifica-se que, supostamente, a 

parte Requerente e/ou a parte Requerida mantiveram diversas interações 

via telefone; logo, se o art. 26 da Resolução supra determina a gravação e 

armazenameno destas interações, a parte Requerida poderia ter trazido 

aos autos gravações recentes visando corroborar seus argumentos. 

Somente os print screen trazidos aos autos, ainda que afirmem existir 

correlação entre o endereço do cadastro com aquele fornecido pela parte 

Requerente na exordial, configuram-se meras circunstâncias, visto que as 

telas sistêmicas, conforme entendimento sedimenta pela Turma Recursal 

do E. TJMT, configura-se prova unilateral, inservível, sobretudo quando 

ausentes quaisquer outros elementos probatórios mínimos. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS 
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SISTÊMICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM 

SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO 

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. […] 2. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado 

contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a 

regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Telas 

sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se 

prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

129497420178110003/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 

04/09/2018, Publicado no DJE 04/09/2018 - grifo nosso). E, nesta senda, 

não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar a 

regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição 

indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano 

moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos 

em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos; 

bem como CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam com a 

exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débito de R$ 185,34 (cento e oitenta e cinco reais e trinta e 

quatro centavos) discutidos nos presentes autos. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012339-02.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA BELLUZZI COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

M A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ OAB - MT7379/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de IMPUGNAÇÃO ao 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, no qual a parte Executada, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, insurge-se contra o cálculo 

apresentado pela parte Exequente, SONIA MARIA BELLUZZI COSTA, no id 

nº 15157629. Em breve síntese, este Juízo reduziu o valor global da 

multa-diária cominada (id nº 9772561), ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) em 11.09.2017; referida decisão foi mantida pela Turma Recursal 

(id nº 14752428). A seguir, a parte Exequente, apresentou atualização 

monetária sobre o valor supra, incluindo correção monetária e juros de 1% 

ao mês o que ensejou a oposição da Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença. Portanto, a controvérsia cinge-se quanto a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor devido a título de 

astreintes. Seguindo posicionamento adotado pelo STJ no REsp nº 

1327199/RJ a Turma Recursal do TJMT, no acórdão proferido nos autos n. 

0029340-78.2015.811.0002 determinou a aplicação da correção 

monetária. A multa cominatória ou astreintes, não visa o enriquecimento da 

parte que dela se beneficia, mas sim tem a função de coerção estatal para 

provocar na parte contrária o cumprimento da decisão judicial; devendo 

ainda referido poder coercitivo ser preservado ao longo do tempo. Esta 

linha de pensamento é adotada pelo STJ, no julgado acima citado: CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA 

DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA 

DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, § 4º, CPC; 395, 

CC/02; 1º, LEI 6.899/1981. 1. Ação de anulação e substituição de títulos, 

cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de cumprimento de 

sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao 

Gabinete em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside em definir se sobre a 

multa prevista no § 4º do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e 

correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua 

exigibilidade. 3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz 

a título de multa diária, nos termos do § 4º do art. 461 do CPC, deve ser 

preservado ao longo do tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que 

corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a 

obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto 

apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais 

interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O termo 

inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 

461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas 

hipóteses de dano moral (Súm.362/STJ). 5. Não incidem juros de mora 

sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob 

pena de configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido 

parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo. (STJ, 

REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014 - grifo nosso) Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE à IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA para afastar dos cálculos da multa-diária a incidência de 

juros de mora; bem como para fixar como marco inicial da correção 

monetária a data da redução, 11.09.2017 (id nº 9772561) em observância 

ao entendimento fixado pela Turma Recursal do TJMT no já mencionado 

acórdão dos autos nº 0029340-78.2015.811.0002. DEFIRO, em benefício a 

parte Exequente, SONIA MARIA BELLUZZI COSTA, o LEVANTAMENTO do 

valor incontroverso de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) depositado no id nº 

14964902. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ observando-se os dados 

bancários informados no id nº 15157629. INTIME-SE a parte Exequente, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente cálculo atualizado das 

astreintes, observando os marcos temporais acima fixados, sob pena de 

extinção do feito; após, intime-se a parte Executada para que, em igual 

prazo se manifeste quanto aos cálculos apresentados e, em caso de 

concordância, proceda com o depósito do saldo remanescente. Decorrido 

o prazo supra, com ou sem manifestação das partes retornem os autos 

conclusos para as deliberações cabíveis. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001483-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JERONIMO GUERHARDT CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARNEIRO OAB - PR50260 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a cobranças realizadas pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há evidências quanto a existência de valores 

pendentes junto a Requerida, bem como, da existência de cobranças 

efetuadas ao Requerente. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que o autor fora novamente cobrado por suposto 

débito com a Reclamada pois colaciona aos autos boleto do mês 02/2018. 

Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar se a 

cobrança fora indevida, bem como a possível responsabilização da 

requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial o 

boleto de cobrança deste ano.. Verifico que a requerida limita-se a alegar 

que não há pendencias em nome do Requerente no sistema da Requerida 

e que o Autor não comprovou tais cobranças. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, deixar de 

juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas alegações, não 

livra a parte promovida de seu ônus probatório, principalmente por se 

tratar de fato negativo que o autor não pode provar (ausência de 

contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. 

Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo com um fato 

positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a 

quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse 

viés, não resta outra alternativa senão reconhecer como indevida a 

cobrança realizada pela requerida, devendo tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão do autor de sua lista de cobrança. Verifico que o 

consumidor comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o 

dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade das requeridas. 

A reclamada não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da autora, ignorando, assim, as disposições do art. 

373, II, do CPC. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário natural 

do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo 

autor, não carecendo, portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista 

dos elementos probatórios constantes dos autos, restando provada a 

cobrança indevida do nome do autor mesmo após processo judicial, não 

restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por 

isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano 

moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério 

matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a 

paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar 

ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um 

efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no 

futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo 

comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim 

leciona: “Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode 

negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A 

dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na 

percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu 

Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas 

Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à cobrança efetivada em nome do 

autor, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a ocorrência de 

danos morais em virtude de cancelamento do voo. Em sua petição inicial a 

parte Requerente aduz que teve que concluir o último trajeto, Recife/PE – 

Natal/RN por via terrestre após o cancelamento do voo; segundo a parte 

Requerida, tal cancelamento decorreu de força maior ante a necessária 

manutenção da aeronave. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise o mérito. A tese 

defensiva da parte Requerida não prospera. Em suas razões esta 

suscitou, à título de excludente de responsabilidade a necessidade de 

manutenção não programada das aeronaves que fizeram os voo 

cancelados. Isto porque a necessidade de manutenção não programada 

na aeronave o que, por si só não exclui a responsabilidade civil desta. 

Neste sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 

MANUTENÇÃO DA AERONAVE. I. Relação de consumo. Aplicabilidade do 

CDC. Caracterizado o descumprimento do contrato pela má prestação dos 

serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva 

pelos danos sofridos. Manutenção não programada da aeronave, em 

decorrência de problema técnico, que não caracteriza a ocorrência de 

excludente da responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco 

inerente à atividade empresarial. Prova da existência do dano moral 

despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os 

transtornos e aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de 

cancelamento de voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. […] 

(TJSP - APL: 10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 

- grifo nosso). A Resolução nº 400/2016 da ANAC em seu art. 21, II, 

determina que incumbe ao passageiro a escolha da alternativa de 

reacomodação, conclusão do transporte por outra modalidade ou 

reembolso. Contudo, pela prova constante nos autos verifica-se que a 
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parte Requerida não ofertou qualquer possibilidade de realocação da parte 

Requerente em voo próprio ou de terceiro antes de fornecer a conclusão 

da viagem pela via terrestre. Neste sentido, resta configurada a falha na 

prestação do serviço da parte Requerida. Neste sentido destaca-se o 

entendimento do TJMT: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL E MATERIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA 

- CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS 

PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE URGENTE 

MANUTENÇÃO NA AERONAVE – NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE 

ASSISTÊNCIA SATISFATÓRIA AOS CONSUMIDORES – FORTUITO 

INTERNO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL - REDUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO 

POR AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. AEROMÉXICO PARCIALMENTE 

PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR NASCIMENTO 

TURISMO LTDA. Conforme o disposto no artigo 14, caput do CDC, a 

empresa aérea é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de 

indenização e responde solidariamente por falhas na prestação dos 

serviços incluídos no pacote comercializado, tais como cancelamento de 

voo sem a prévia comunicação aos consumidores e ausência de 

assistência satisfatória. Devem ser excluídos da condenação ao 

pagamento de indenização por dano material, os gastos alegados e não 

comprovados pelos autores. A ocorrência de urgente manutenção na 

aeronave não configura hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas 

sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de 

transporte aéreo (fortuito interno), de modo que não deve ser afastada a 

responsabilidade da empresa de aviação e da empresa de turismo, 

consequentemente, o dever de indenizar. Configura o dever de indenizar 

se a empresa aérea e a empresa de turismo não demonstram que, 

prestados os serviços, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor). Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em 

observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em 

consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça. (TJTM, Ap 105850/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado 

no DJE 25/11/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a parte Requerente a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. Intimem-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010784-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN ALVES DE SA (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007026-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO HENRIQUE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros e informações além de histórico de 

pagamentos, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 
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de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 9% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGEANA PEREIRA DA SILVA BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JORGEANA PEREIRA DA SILVA BENITES em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à 

inscrição do nome da parte Requerente por débitos que afirma 

desconhecer. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela 

existência de vínculo e de débitos. Em sua petição inicial a parte 

Requerente não negou a inexistência de relação jurídica, mas tão somente 

afirmou que não possuia nenhum débito pendente junto à parte Requerida. 

Não há que se falar em FALTA DE INTERESSE DE AGIR quando a tese 

suscitada pela parte Requerida é oposta à pretensão da parte Requerente, 

em observância ao disposto no art. 5º, XXXV, CF, ainda que não se tenha 

ocorrido prévio protocolo administrativo. Desta forma, REJEITO a 

PRELIMINAR suscitada e por não vislumbrar questões de nulidades passo 

a análise do mérito. Ainda que aplicável o microssistema do Código de 

Defesa do Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as 

partes; não se poderia exigir a inversão do ônus da prova, posto que, 

havendo a relação jurídica, incumbia à parte Requerente trazer aos autos 

comprovante de que o débito negativado, se encontrava quitado ou ainda 

que a fatura vencida não corresponderia ao valor negativado, por 

tratar-se de fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu. Incumbe 

salientar que se a parte Requerente busca dano moral em virtude tão 

somente na ausência de comunicação da inscrição de seu nome em 

cadastro e inadimplentes, referida demanda deve ser dirigida ao arquvista 

consultado, posto que incumbe a este a exclusiva responsabilidade em 

informar ao consumidor a existência de apontamento, nos termos do dever 

do arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005146-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SOARES TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por BRUNA 

SOARES TEODORO em face de TELEFONICA BRASIL S.A. A controvérsia 

da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente por 

débitos que afirma desconhecer e negou a existência de relação jurídica. 

Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela existência de 

vínculo e de débitos. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir 

pela existência de vínculo e de débitos; todavia, cabe destacar que à 

presente lide aplica-se o microssistema do Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes. 

Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus 

de demonstrar a efetiva contratação e existência de pagamentos incumbia 

à parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. 

Apesar de sustentar tese jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum 

indício probatório mínimo. Tais diligências mínimas visam resguardar os 

direitos não apenas de seus consumidores, mas também da própria parte 

Requerida; motivo pelo qual se reconhece a inexistência de débitos e ser 

indevida a anotação combatida. Insta frisar, conforme entendimento 

recente da Turma Recursal do E. TJMT, print screen ou telas sistêmicas, 

configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; 

sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer 

outros elementos probantes a corroborarem sua validade. RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 
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uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que esta ostenta 

inscrição posterior em seu nome da qual não demonstrou que exista 

discussão judicial sobre. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA 

determinando-se à baixa tão somente das restrições discutidas nesta 

demanda. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005150-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por THIAGO 

FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO em face de TELEFONICA BRASIL S.A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer e negou a existência de 

relação jurídica. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela 

existência de vínculo e de débitos. Em sua defesa a parte Requerida 

limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos; todavia, cabe 

destacar que à presente lide aplica-se o microssistema do Código de 

Defesa do Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as 

partes. Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, 

o ônus de demonstrar a efetiva contratação e existência de pagamentos 

incumbia à parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus 

probatório. Apesar de sustentar tese jurídica contrária, não trouxe aos 

autos nenhum indício probatório mínimo. Tais diligências mínimas visam 

resguardar os direitos não apenas de seus consumidores, mas também da 

própria parte Requerida; motivo pelo qual se reconhece a inexistência de 

débitos e ser indevida a anotação combatida. Insta frisar, conforme 

entendimento recente da Turma Recursal do E. TJMT, print screen ou telas 

sistêmicas, configuram prova unilateral imprestável à finalidade 

intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas 

de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade. 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). Não apenas as 

telas sistêmicas, mas igualmente as faturas anexadas aos autos 

constituem provas unilaterais. É sabido que a condenação em dano moral 

é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como 

considerando que esta ostenta inscrição posterior em seu nome da qual 

não demonstrou que exista discussão judicial sobre. Neste ponto 

destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 

385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

[…] Outrossim, a existência de outros apontamentos negativos em nome 

do consumidor não tem o condão de afastar o direito à indenização por 

dano moral, repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. 

[…](TJRS, Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente das restrições 

discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005290-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por AMARILDO 

DE LIMA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. A controvérsia da 

demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente por 
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débitos que afirma desconhecer e negou a existência de relação jurídica. 

Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela existência de 

vínculo e de débitos. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Junto com 

sua defesa a parte Requerida trouxe aos autos histórico de pagamentos e 

telas do seu sistema interno com registros e informações, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes; bem como diversas faturas (id 

nº 14130801) detalhando a utilização do serviço. Neste ponto, tenho que 

as provas aportadas nos autos são capazes de controverter as 

alegações da parte Requerente e inverter o ônus da prova; tendo a parte 

Requerida, cumprido seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso 

II, do CPC. Evidenciando-se a relação jurídica existente entre as partes, 

impõe-se o provimento do pedido contraposto formulado nos autos. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

Requerente ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam R$ 139,60 

(cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005207-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por JULIANO 

MARIANO PEREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. A controvérsia 

da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente por 

débitos que afirma desconhecer e negou a existência de relação jurídica. 

Em sua defesa a parte Requerida aduziu preliminar de conexão e no mérito 

pela existência de vínculo e de débitos. Compulsando os autos verifica-se 

que a CONEXÃO suscitada deve ser reconhecida. É inegável a evolução 

alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo 

Civil. Dentre as quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, 

a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida norma dispõe 

sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema 

comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo 

que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão 

se a mesma relação jurídica estiver sndo examinada em ambos os 

processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um 

vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Nos autos nº 

1005207-08.2018.8.11.0015, trata-se de demanda ajuizada por JULIANO 

MARIANO PEREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, questionando 

débito no valor de R$ 121,09 (id nº 13264358) inserido no SCPC vencido 

em 26.09.2016 oriundo do contrato nº 0258860191. Por sua vez nos autos 

nº 1005208-90.2018.8.11.0015, litigam as mesmas partes supra; porém 

questionando débito no valor de R$ 131,09 (id nº 13264822) inserido no 

SPC vencido em 26.09.2016 oriundo do contrato nº 0258860191. Ora, pela 

simples análise das informações contidas nos extratos trazidos aos autos 

pela parte Requerente, resta evidenciado que este ajuizou duas demandas 

visando discutir o mesmo débito, oriundo do mesmo contrato; contudo, 

inscrito em órgãos arquivistas diversos. Junto com sua defesa a parte 

Requerida trouxe aos autos histórico de pagamentos e telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes; bem como diversas faturas detalhando a 

utilização do serviço. Neste ponto, tenho que as provas aportadas nos 

autos são capazes de controverter as alegações da parte Requerente e 

inverter o ônus da prova; tendo a parte Requerida, cumprido seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Evidenciando-se a 

relação jurídica existente entre as partes, impõe-se o provimento do 

pedido contraposto formulado nos autos. Por fim, impõe-se a condenação 

da parte Requerente em litigância de má-fé; pois conforme demonstrado 

supra, a parte Requerente e seu patrono, procederam com a distribuição 

de ações idênticas visando discutir o mesmo débito; todavia, valendo-se 

de extratos fornecidos por órgãos arquivistas diversos, mas 

inequivocamente tendo como origem o mesmo contrato. A intenção em 

locupletar-se de forma ilícita resta escancarada, ao passo que, nem ao 

menos se fez menção sobre a existência de demanda siamesa em 

nenhuma das petições iniciais. Ainda que fosse apenas a título de 

informação; logo, restou clara a intenção da parte Requerente em induzir 

este Juízo em erro ao omitir a existência de outras demandas em curso. A 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora 

alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações 

contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação 

da demandada em danos morais. Tal prática deve ser punida com 

aplicação de multa por litigância de má-fé, o que já restou decidido por 

nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? 

Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, não 

havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Por fim, nesta esteira de pensamento deve ser julgado 

procedente o pedido contraposto formulado pela parte Requerida. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

Requerente ao pagamento do valor pendente, qual seja R$ 121,09 (cento e 

vinte e um reais e nove centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. REMETAM-SE cópia dos autos nº 

1005207-08.2018.8.11.0015 e 1005208-90.2018.8.11.0015 à Ordem dos 

Advogados do Brasil para apuração da conduta dos patronos da parte 

Requerente. PROCEDA-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe entre os 

autos 1005207-08.2018.8.11.0015 e 1005208-90.2018.8.11.0015. Ainda, 

CONDENO da parte parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 9% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005208-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 
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(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por JULIANO 

MARIANO PEREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. A controvérsia 

da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente por 

débitos que afirma desconhecer e negou a existência de relação jurídica. 

Em sua defesa a parte Requerida aduziu preliminar de conexão e no mérito 

pela existência de vínculo e de débitos. Compulsando os autos verifica-se 

que a CONEXÃO suscitada deve ser reconhecida. É inegável a evolução 

alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo 

Civil. Dentre as quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, 

a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida norma dispõe 

sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema 

comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo 

que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão 

se a mesma relação jurídica estiver sndo examinada em ambos os 

processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um 

vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Nos autos nº 

1005207-08.2018.8.11.0015, trata-se de demanda ajuizada por JULIANO 

MARIANO PEREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, questionando 

débito no valor de R$ 121,09 (id nº 13264358) inserido no SCPC vencido 

em 26.09.2016 oriundo do contrato nº 0258860191. Por sua vez nos autos 

nº 1005208-90.2018.8.11.0015, litigam as mesmas partes supra; porém 

questionando débito no valor de R$ 131,09 (id nº 13264822) inserido no 

SPC vencido em 26.09.2016 oriundo do contrato nº 0258860191. Ora, pela 

simples análise das informações contidas nos extratos trazidos aos autos 

pela parte Requerente, resta evidenciado que este ajuizou duas demandas 

visando discutir o mesmo débito, oriundo do mesmo contrato; contudo, 

inscrito em órgãos arquivistas diversos. Junto com sua defesa a parte 

Requerida trouxe aos autos histórico de pagamentos e telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes; bem como diversas faturas detalhando a 

utilização do serviço. Neste ponto, tenho que as provas aportadas nos 

autos são capazes de controverter as alegações da parte Requerente e 

inverter o ônus da prova; tendo a parte Requerida, cumprido seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Evidenciando-se a 

relação jurídica existente entre as partes, impõe-se o provimento do 

pedido contraposto formulado nos autos. Por fim, impõe-se a condenação 

da parte Requerente em litigância de má-fé; pois conforme demonstrado 

supra, a parte Requerente e seu patrono, procederam com a distribuição 

de ações idênticas visando discutir o mesmo débito; todavia, valendo-se 

de extratos fornecidos por órgãos arquivistas diversos, mas 

inequivocamente tendo como origem o mesmo contrato. A intenção em 

locupletar-se de forma ilícita resta escancarada, ao passo que, nem ao 

menos se fez menção sobre a existência de demanda siamesa em 

nenhuma das petições iniciais. Ainda que fosse apenas a título de 

informação; logo, restou clara a intenção da parte Requerente em induzir 

este Juízo em erro ao omitir a existência de outras demandas em curso. A 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora 

alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações 

contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação 

da demandada em danos morais. Tal prática deve ser punida com 

aplicação de multa por litigância de má-fé, o que já restou decidido por 

nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? 

Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, não 

havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Por fim, nesta esteira de pensamento deve ser julgado 

procedente o pedido contraposto formulado pela parte Requerida. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

Requerente ao pagamento do valor pendente, qual seja R$ 121,09 (cento e 

vinte e um reais e nove centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. REMETAM-SE cópia dos autos nº 

1005207-08.2018.8.11.0015 e 1005208-90.2018.8.11.0015 à Ordem dos 

Advogados do Brasil para apuração da conduta dos patronos da parte 

Requerente. PROCEDA-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe entre os 

autos 1005207-08.2018.8.11.0015 e 1005208-90.2018.8.11.0015. Ainda, 

CONDENO da parte parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 9% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005206-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por JULIANO 

MARIANO PEREIRA em face de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da 

parte Requerente por débitos que afirma desconhecer e negou a 

existência de relação jurídica. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se 

a arguir pela existência de vínculo e de débitos. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos; 

todavia, cabe destacar que à presente lide aplica-se o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, 

CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a efetiva contratação e 

existência de pagamentos incumbia à parte Requerida que não se 

desincumbiu de seu ônus probatório. Apesar de sustentar tese jurídica 

contrária, não trouxe aos autos nenhum indício probatório mínimo. Tais 

diligências mínimas visam resguardar os direitos não apenas de seus 

consumidores, mas também da própria parte Requerida; motivo pelo qual 

se reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação 

combatida. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 
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prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como 

considerando que esta ostenta inscrição posterior em seu nome da qual 

não demonstrou que exista discussão judicial sobre. Neste ponto 

destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 

385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

[…] Outrossim, a existência de outros apontamentos negativos em nome 

do consumidor não tem o condão de afastar o direito à indenização por 

dano moral, repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. 

[…](TJRS, Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

ofício ao SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente das 

restrições discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005563-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLEONICE 

GOMES COSTA em face de CLARO S.A. A controvérsia da demanda 

cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente por débitos que 

afirma desconhecer e negou a existência de relação jurídica. Em sua 

defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e 

de débitos. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Junto com sua defesa a 

parte Requerida trouxe aos autos histórico de pagamentos e telas do seu 

sistema interno com registros e informações (id nº 14120365) detalhando 

a utilização do serviço, comprovando, pois a relação jurídica existente 

entre as partes. Neste ponto, tenho que as provas aportadas nos autos 

são capazes de controverter as alegações da parte Requerente e inverter 

o ônus da prova; tendo a parte Requerida, cumprido seu ônus probatório, 

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Evidenciando-se a relação 

jurídica existente entre as partes, impõe-se o provimento do pedido 

contraposto formulado nos autos. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007614-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MELLO MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL na qual a parte Exequente 

noticiou nos autos o adimplemento integral do débito. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008215-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERTA TERESINHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL na qual a parte Exequente 

noticiou nos autos o adimplemento integral do débito. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013105-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCIO CICHACZEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

pugna pela extinção do feito afirmando que entrou em composição 

extrajudicial da lide. Referido pedido deverá ser interpretado como pedido 

de desistência, posto que se fossse do interesse da parte Requerente 

e/ou da parte Requerida teriam submetido à apreciação judicial a 

homologação do acordo entabulado entre si. Não acordo a ser 

homologado por este Juízo, nem existindo manifestação de interesse para 
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tanto; bem como ausente qualquer indício de litigância de má-fé ou lide 

temerária. Ex positis, DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006945-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AL PERSONALIZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR GONCALVES OAB - 593.077.061-15 (REPRESENTANTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE REX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença, a desistência dos 

Embarrgos de Declaração opostos; bem como o acordo realizado pelas 

partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo 

no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010120-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERREIRA MOURAO 85634697387 (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013023-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO LEITE DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006214-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE RODRIGUES CAMILO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA SAMPAIO MENEGALI OAB - MT22091/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BRONZE PITARO BUSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL na qual a parte Exequente 

noticiou nos autos o adimplemento integral do débito. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008428-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA PALMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA KORPALSKI OAB - MT24061/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESLAYNE GAMARRA DA SILVA 89118669115 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 
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9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada conforme id nº 10491561. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009337-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 12435121. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais, bem como 

arguiu a suspensão do feito em razão da afetação da matéria pelo 

julgamento dos REsp nºs 1.525.134/RS e 1.525.174/RS. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Sendo oportuno efetuar a distinção deste 

caso concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de 

recurso repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal 

argumento resta prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, 

eis que não constou no rol de argumento apresentados em sede de 

contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. CERTIFIQUE-SE quanto a tempestividade do Recurso 

Inominado interposto no id nº 12789406; após INTIME-Se a parte Requerida 

para que, querendo apresente contrarrazões no prazo legal; decorrido o 

prazo, retornem os autos conclusos em localizador específico para 

análise e recebimento do recurso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010493-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MERCIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A parte Requerente foi devidamente 

intimada, via sistema DJe, a trazer aos autos comprovante atualizado de 

inscrição em cadastro de inadimplentes e comprovante de endereço. 

Mesmo após aberta oportunidade à parte autora para sanar o vício, 

quedou-se inerte, não havendo alternativa a este Juízo senão indeferir a 

inicial. Inclusive, tal ciência foi reiterada em sede de audiência de 

conciliação conforme extraí-se do respectivo termo, onde novamente a 

parte Requerente quedou-se inerte. Ora, o comprovante de residência era 

documento essencial a ser juntado com a inicial, uma vez que demonstra a 

competência do Juízo, a qual é estabelecida pelo art. 4º da Lei nº 

9.099/95. Dessa forma, independentemente da análise de quaisquer 

outras questões, diante da inércia do Requerente, após intimado para 

emenda da exordial, deve haver o indeferimento da inicial nos termos do 

disposto no art. 321 do Novo 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. Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, nos termos do art. 321 do NCPC e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos 

arts. 485, I do NCPC. Sem condenação ao pagamento de custas e/ou 

honorários advocatícios, nos temros do artigo 54, caput, c/c artigo 55, 

caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, independentemente de nova determinação, realizem-se as 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011187-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 13496319. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais, bem como 

arguiu a suspensão do feito em razão da afetação da matéria pelo 

julgamento dos REsp nºs 1.525.134/RS e 1.525.174/RS. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Sendo oportuno efetuar a distinção deste 

caso concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de 

recurso repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal 

argumento resta prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, 

eis que não constou no rol de argumento apresentados em sede de 

contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009473-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DOS SANTOS SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 12334179. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais, bem como 

arguiu a suspensão do feito em razão da afetação da matéria pelo 

julgamento dos REsp nºs 1.525.134/RS e 1.525.174/RS. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 
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nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Sendo oportuno efetuar a distinção deste 

caso concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de 

recurso repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal 

argumento resta prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, 

eis que não constou no rol de argumento apresentados em sede de 

contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001177-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISELDA ARBOITO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO VAGNER DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

JOSIELMA DE JESUS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005450-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C L GROCHEVIZ EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo 

no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013829-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que houve constatação 

de irregularidades no relógio medidor e devido a esta irregularidade, foi 

apurado valor exorbitante referente ao consumo de energia não faturada. 

A Requerida aponta que foram realizados os procedimentos corretos para 

apuração da irregularidade, inclusive, perícia sendo devidos os valores, 

de acordo com a legislação pertinente. Tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual 

seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No 

que tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não 

merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi 

periciado, não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. No que tange a defesa 

apresentada pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as 

irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela Requerida e a 

ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação 

da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 

CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 
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PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor. Em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001985-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que houve constatação 

de irregularidades no relógio medidor e devido a esta irregularidade, foi 

apurado valor exorbitante referente ao consumo de energia não faturada. 

A Requerida aponta que foram realizados os procedimentos corretos para 

apuração da irregularidade, inclusive, perícia sendo devidos os valores, 

de acordo com a legislação pertinente. Tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual 

seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No 

que tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não 

merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi 

periciado, não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. No que tange a defesa 

apresentada pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as 

irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela Requerida e a 

ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação 

da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 

CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela 

autora, apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do 

fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos referente à 

recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora do 

autor. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006609-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIELLI PATRICIA PIEDADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOLA TECIDOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003020-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante, verifico que o RECORRENTE 

insurge-se quanto à suposta OMISSÃO na SENTENÇA. Os embargos de 

declaração serão acolhidos sempre que visualizada a OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE ou, no caso de postulação perante o JEC, 

DÚVIDA, contudo, o acolhimento dos embargos não impõe ao julgador o 

provimento dos mesmos, uma vez que, estes somente serão providos em 

caso de verificado que assiste razão ao embargante em requerer o 

saneamento do respectivo vício. In casu, verifico a omissão haja vista que 

a embargante é representada por advogada dativa e não houve na 

sentença prolatada o arbitramento de honorários. “Ex positis”, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para fins determinar que seja 

fixado a título de HONORÁRIOS a advogada dativa o valor de 2 (duas) 

URH’S, devendo ser expedida a competente certidão para fins de oportuna 

execução Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DREY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a cobranças bem como pela negativação realizada pela requerida 

em seu nome. A Reclamada por sua vez, aponta que a dívida é devida e 

que não há comprovação dos aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que o autor fora 

negativado por suposto débito com a Reclamada pois colaciona aos autos 

comprovante de negativação. Portanto, o ponto controvertido da presente 

ação é desvendar se a negativação fora indevida, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial o boleto de cobrança deste ano.. Verifico que a 

requerida limita-se a alegar que e a dívida é devida. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, deixar de 

juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas alegações, não 

livra a parte promovida de seu ônus probatório, principalmente por se 

tratar de fato negativo que o autor não pode provar (ausência de 

contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. 

Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo com um fato 

positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a 

quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse 

viés, não resta outra alternativa senão reconhecer como indevida a 

cobrança realizada pela requerida bem como a negativação realizada, 

devendo tomar todas as medidas pela efetiva exclusão do autor do rol de 

inadimplentes. Verifico que o consumidor comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade das requeridas. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a cobrança indevida do nome do autor mesmo 

após processo judicial, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

5.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à cobrança efetivada 

em nome do autor, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a 

autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 
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moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005395-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON MARCELO COTRIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009316-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GETON FORESTAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação realizada pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta falta de interesse de agir, preliminar de inépcia e que 

não há comprovação dos aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. A preliminar de inépcia da 

inicial não merece prosperar, uma vez que em razão dos princípios 

norteadores dos juizados especiais, simplicidade e oralidade, conforme 

disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. Uma vez rejeitada as 

preliminares suscitadas, e por não haver arguição de demais preliminares, 

passo ao julgamento meritório. É incontroverso nos autos que o autor fora 

negativado por suposto débito com a Reclamada pois colaciona aos autos 

comprovante de negativação. Portanto, o ponto controvertido da presente 

ação é desvendar se a negativação fora indevida, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial o boleto de cobrança deste ano.. Verifico que a 

requerida limita-se a alegar que e a dívida é devida. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, deixar de 

juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas alegações, não 

livra a parte promovida de seu ônus probatório, principalmente por se 

tratar de fato negativo que o autor não pode provar (ausência de 

contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. 

Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo com um fato 

positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a 

quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse 

viés, não resta outra alternativa senão reconhecer como indevida a 

cobrança realizada pela requerida bem como a negativação realizada, 

devendo tomar todas as medidas pela efetiva exclusão do autor do rol de 

inadimplentes. Verifico que o consumidor comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade das requeridas. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a cobrança indevida do nome do autor mesmo 

após processo judicial, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 
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ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

5.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

Tenho que não assiste razão ao Requerente quanto ao pedido de 

condenação de multas diárias pois tal assunto se refere a processo 

distinto do discutido nos autos, sendo que tal requerimento deve ser feito 

naquele processo que gerou as referidas multas por descumprimento. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, 

para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à cobrança 

efetivada em nome do autor, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010952-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

VANDERLEI MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95 Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 14515112 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. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020075-71.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO SOCREPPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95 Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito. 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. Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006487-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA FARIAS GOULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de consumo. Tenho 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório. Ademais, 

segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, não havendo que se 

falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a parte autora que sua Unidade 

Consumidora recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, restando procedente a cobrança. Pois bem, conforme se afere das 

contas juntadas pela requerente, sua média de consumo mesmo após a 

troca do aparelho de aferição do consumo não mudou significativamente, 

sendo assim, é plausível sua irresignação. Ainda que seja admissível a 

recuperação do consumo na UC do autor, há de se considerar que o 

procedimento administrativo hábil a ensejar a cobrança deve contar com 

provas hábeis como perícias de órgãos governamentais, e não somente 

perícia unilateral realizada pela própria Requerida. Não consta nos autos 

documentos capazes de aferir que o consumo não estava sendo 

registrado de maneira correta tendo em vista que mesmo após a requerida 

trocar o aparelho verifico que o consumo da parte autora continuou o 

mesmo. Nem mesmo, comprovação de que o mesmo tem responsabilidade 

nas avarias detectadas em seu aparelho medidor. Logo para constatação 

da fraude, é necessário pericia de institutos governamentais como o 

INMETRO, por exemplo. Nesse sentido, tenho que merece guarida a 

pretensão de desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, 

aferida unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 
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constituem fundamento para a cobrança excessiva sem a devida 

comprovação necessária de tal irregularidade. Em caso semelhante o 

posicionamento que emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, 

consoante julgado abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

CONTESTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DAS 

IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE NO MEDIDOR - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - Merece 

reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do Juizado 

Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 (...)(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 

13/06/2012) destaque nosso Posto isso, verifico que a reclamada imputa 

unilateralmente irregularidade na Unidade Consumidora do autor, e afere 

cobrança excessiva, sem sequer oportunizar ao consumidor a defesa, 

sendo assim, tenho como INDEVIDA a fatura por ora litigada. Quanto aos 

aludidos danos morais tenho que não assiste razão ao Requerente visto 

que não teve seu nome lançado nos cadastros de inadimplentes e também 

não teve suspenso o seu fornecimento de energia elétrica. É fato que, 

muitas vezes, estes acontecimentos são desagradáveis, causando 

desconforto e aborrecimento o que, por si só, não ensejam qualquer 

espécie de indenização (salvo por danos materiais, se for o caso), pois, 

imaginemos se, toda vez que fossemos vítimas de infortúnios episódios, 

pleitearíamos indenizações junto ao Judiciário! Causaríamos, assim, um 

verdadeiro caos, um abarrotamento desnecessário da Justiça com 

situações que facilmente seriam resolvidas pelo bom senso. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela 

autora, para DESCONSTITUIR a fatura referente a recuperação de 

consumo, via de consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006265-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEIDIANE MENDES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 
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Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$257,98 (duzentos e 

cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor 

da parte Autora. Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002980-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS CREMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PARDINI DE ABREU CARVALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO(A))

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010290-56.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA PEREIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJENANE NODARI OAB - MT0013824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR DE FATIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006549-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER EVER DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012794-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DE CARLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001440-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PODIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUDSON LUIZ CARVALHO DA SILVA COENGA OAB - 735.371.871-49 

(REPRESENTANTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA OAB - SP147513 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto as cobranças realizadas pela requerida em seu nome, mesmo 

após ter já ter rescindido o seu contrato com a Requerida. Observa-se do 

AR juntado nos autos, que, apesar de devidamente citada e intimada, a 

parte reclamada não compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que 

importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 

Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 

9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados 

aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. O 

requerido foi devidamente citado, conforme se verifica da Carta de Citação 

e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, aportado aos autos, 

sendo que para levar a efeito referida citação e intimação foi obedecido o 

disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95, que assim dispõe: Art. 

18. A citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento 

em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, 

mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente 

identificado; A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, 

DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 

9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

do magistrado e levando-se em consideração a prova documental 

carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que autor fora 

cobrado pela Requerida após o cancelamento do contrato entre as partes. 

Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar se a 

cobranla fora indevida, bem como a possível responsabilização da 

requerida por tal conduta. Verifico que a requerida quedou-se revel, não 

apontando justificativa para aludida cobrança. Assim, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Nesse sentido, 

destaque-se que “(...) Na colisão de um fato negativo com um fato 

positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a 

quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse 

viés, não resta outra alternativa senão reconhecer como indevida a 

cobrança bem como os descontos realizados, devendo a requerida tomar 

todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE os débitos que deram azo as referidas 

cobranças, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$2.079,96 (dois mil e setenta e nove reais e noventa e seis 

reais) a título de repetição de indébito bem como a pagar a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004865-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO SANTANA LEMES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ERIEL NOGUEIRA BERLANDA (REQUERIDO)

NIVALDO PEDRO REINEHR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006838-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUEMAR MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

TELEFONICA BRASIL S.A em face da sentença proferida no id nº 

12117434 aduzindo em síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação 

de danos morais. Após a interposição do recurso supra, a parte 

Embargante efetuou depósito voluntário da condenação (id nº 13373368). 

Portanto, inicialmente cumpre REVOGAR a sentença extintiva do feito 

proferida no id nº 14791192 pelo adimplemento da fase de cumprimento de 

sentença, bem como que determinou a liberação dos valores. Tal 

revogação faz-se necessária, posto que a interposição de Embargos de 

Declaração tem o condão de interromper o prazo para a interposição de 

outros recursos, bem como, ante o fato de que não houve o início 

propriamente dito do cumprimento de sentença, pois ausente o trânsito em 

julgado. Feitas tais considerações, em que pese seus argumentos, seu 

conteúdo notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é 

incabível pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição 

indevida do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não 

havendo comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo 

entendimento pacificado ocorre in re ipsa. Diante do exposto, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO 

mantendo a sentença em todos os seus termos. Certifique-se a 

tempestividade da interposição do Recurso Inominado pela parte 

Requerente no id nº 15103134; após, intime-se a parte 

Requerida/Embargante para apresentar as contrarrazões. Quanto aos 

valores depósitados no id nº 13373368, aguarde-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida nos autos (id nº 12117434), uma vez que com a 

interposição dos presentes Embargos ocorreu o efeito do art. 50 da Lei nº 

9.099/95; portanto, ainda possível a interposição de recurso pela parte 

Requerida, que caso interponha recurso no prazo legal sua 

tempestividade deverá ser igualmente certificada, intimando-se em 

sequência a parte Requerente para oferatr contrarrazões. Após as 

devidas certificações quanto à tempestividade do Recurso da parte 

Requerente e, eventual recurso da parte Requerida, retornem os autos 

para o recebimento e demais providências necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008544-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL HENRIQUE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

TELEFONICA BRASIL S.A em face da sentença proferida no id nº 

12150029 aduzindo em síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação 

de danos morais bem como arguiu a suspensão do feito em razão da 

afetação da matéria pelo julgamento dos REsp nºs 1.525.134/RS e 

1.525.174/RS. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, 

seu conteúdo notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o 

que é incabível pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à 

inscrição indevida do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes. Não havendo comprovação do vínculo jurídico, o dano 

moral, segundo entendimento pacificado ocorre in re ipsa. Sendo oportuno 

efetuar a distinção deste caso concreto em relação ao afetado ao 

julgamento na modalidade de recurso repetitivo, pois além de tratarem-se 

de temas diversos, tal argumento resta prejudicada sua análise ante a 

operação da preclusão, eis que não constou no rol de argumento 

apresentados em sede de contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo 

a sentença em todos os seus termos. Certifique-se a tempestividade da 

interposição do Recurso Inominado pela parte Requerente no id nº 

12355856; após, intime-se a parte Requerida/Embargante para apresentar 

as contrarrazões. Quanto aos valores depósitados no id nº 13387591, 

aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (id nº 

12150029), uma vez que com a interposição dos presentes Embargos 

ocorreu o efeito do art. 50 da Lei nº 9.099/95; portanto, ainda possível a 

interposição de recurso pela parte Requerida, que caso interponha 

recurso no prazo legal sua tempestividade deverá ser igualmente 

certificada, intimando-se em sequência a parte Requerente para oferatr 

contrarrazões. Após as devidas certificações quanto à tempestividade do 

Recurso da parte Requerente e, eventual recurso da parte Requerida, 

retornem os autos para o recebimento e demais providências necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010464-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IARAN GIMENES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010464-60.2016.8.11.0015. REQUERENTE: IARAN GIMENES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que houve o adimplemento integral do débito, consoante 

comprovante de mov. n.º 9103655 dos autos. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta às partes 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. Expeça-se o 
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competente ALVARÁ do valor de R$2.464,88 (dois mil quatrocentos e 

sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), constante na Conta 

Única do tribunal, com as devidas atualizações monetárias, isto em favor 

do EXEQUENTE IARAN GIMENES DE OLIVEIRA. Quanto ao SALDO 

REMANESCENTE, determino a liberação em favor da parte EXECUTADA 

UNIC EDUCACIONAL LTDA, através da expedição de alvará, uma vez que 

este juízo JULGOU PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela 

requerida, conforme sentença proferida em Id. 3038587 . Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 306116 Nr: 12329-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON OLIVEIRA ALVES, WAGNER DA 

SILVA CAPILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21.747-MT

 Assim, existindo indícios de que o crime fora perpetrado por motivo fútil, 

meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, as 

qualificadoras em comento devem ser submetidas à apreciação do 

Tribunal do Júri. Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de 

Processo Penal, PRONUNCIO os réus WAGNER DA SILVA CAPILA e 

CLEITON OLIVEIRA ALVES, como incursos no artigo 121, §2°, incisos II 

(motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) 

do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal 

Popular do Júri desta Comarca.Por fim, permanecendo inalterados os 

motivos ensejadores da prisão cautelar dos acusados, mantenho suas 

prisões preventivas com fulcro no artigo 312, do Código de Processo 

Penal, reiterando os termos da decisão de fls. 99/101.Salienta-se que, as 

medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, dadas as 

circunstâncias do crime, não se mostram suficientes para evitar novas 

práticas delituosas, motivo pelo qual mantenho a prisão preventiva dos 

acusados.Intimem-se, nos termos do art. 420 do CPP.Ocorrendo a 

preclusão pro judicato, abra-se vistas às partes para os fins do art. 422 

do CPP. Após, voltem os autos conclusos.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 190391 Nr: 11842-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE FARIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI - OAB:18.563 

MT

 Código n° 190391

Vistos,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso 

interposto pela defesa do acusado à fl. 527.

Considerando que as razões recursais já foram apresentadas às fls. 

528/530, remetam-se os autos ao Ministério Público para as 

contrarrazões.

Em seguida, 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.: 328559 Nr: 8509-62.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO AMARAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSE DE L. WACHEKOWSKI - 

OAB:17.110 OAB-MT, PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/18.874

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para 

CONDENAR o acusado CRISTIANO AMARAL DOS SANTOS, brasileiro, 

natural de Colíder/MT, nascido aos 28/01/1987, portador do RG nº 

2027935 SSP MT, filho de Norão Amaral dos Santos e Luzia Lima dos 

Santos, residente na Estrada A, Lote 20, bairro Chácara Campo Verde, 

nesta cidade de Sinop/MT, atualmente segregado no ergástulo público 

desta urbe, nas sanções previstas no artigo 14, caput, da Lei nº 

10.826/03.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 182434 Nr: 3390-96.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Código n° 182434

Vistos,

Considerando que a sentença prolatada nos autos deixou de mencionar a 

respeito da condenação ou isenção do réu de custas processuais, chamo 

o feito a ordem para sanar referida irregularidade.

No presente caso, tendo em vista que o réu não comprovou a 

necessidade da justiça gratuita, bem como teve sua defesa nos autos 

patrocinada por advogado constituído, condeno o réu ao pagamento de 

custas processuais.

Após, certifique-se se houve o integral cumprimento da sentença, em 

caso positivo, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 230415 Nr: 5830-94.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Autos nº 230415

Vistos,

 Chamo o feito a ordem para sanar omissão quando da prolação da 

sentença nestes autos, visto que houve omissão no tocante ao 

pagamento das custas processuais, conforme apontado na certidão retro. 

Destarte, retificando a referida decisão, no ponto em comento, a referida 

parte da sentença prolatada às fls. 224/225vº passa a ter a seguinte 

redação:

[...]

Considerando que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

mantenho a prisão preventiva do acusado, conforme fundamentação 

exarada na decisão de pronúncia e decisão de fls. 57/59, com fulcro no 

artigo 312, do Código de Processo Penal.

Condeno o acusado ANDRÉ MILER no pagamento das custas processuais.

[...]

No mais, persiste tal como está lançado, devendo prosseguir no 

cumprimento da sentença, expedindo-se o necessário.

Notifique-se o Ministério Público e as Defesas.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 173665 Nr: 8904-64.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO SÉRGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REGINALDO 

MONTEIRO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

8904-64.2012.811.0015, Protocolo 173665, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291910 Nr: 3456-37.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA PAULA OLIARI, 

para devolução dos autos nº 3456-37.2017.811.0015, Protocolo 291910, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 325128 Nr: 6412-89.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN PATRICK SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 À míngua de profissionais deste jaez nesta comarca, determino que seja 

oficiada à POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica do Mato 

Grosso, para que proceda a elaboração do laudo pericial. Consigne-se no 

ofício, que deverão ser informados nos autos a designação de data, local 

e horário da referida perícia. Após o agendamento da data do exame, 

expeça-se mandado de intimação pessoal ao periciando e ao seu 

responsável legal, em casos de tutela e curatela, ou ao responsável pela 

sua custódia, em caso de réu preso, nos termos do art. 500, §4º da 

CNGC. Juntado o laudo, dê-se vistas às partes para que se manifestem no 

prazo de cinco dias. Esclareço que o exame não poderá durar mais de 45 

dias, salvo efetiva comprovação da necessidade de maior prazo (art. 150, 

§ 1º, do CPP). Baixe-se a portaria, que será acompanhada de cópia deste 

despacho. Em seguida, considerando que a Defesa já apresentou os 

quesitos à fl. 155, dê-se vista ao nobre representante do Ministério Público 

para apresentação de quesitos, aproveitando o ensejo para tomar ciência 

da presente decisão. Notifique-se a Defesa, via DJE. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 337841 Nr: 14667-36.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ ALVES DA COSTA, ROGÉRIO 

RODRIGUES, IVANILDO RAMOS VIEIRA, REMIDIO KUNTZ, JOEMIRA DOS 

SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 Autos n° 14667-36/2018

Código n° 337841

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: JUAREZ ALVES DA COSTA

 ROGÉRIO RODRIGUES

 IVANILDO VIEIRA RAMOS

 JOEMIRA DOS SANTOS SILVA

 REMÍDIO KUNTZ

 Vistos,

Notifique-se os acusados para que ofereçam manifestação por escrito, 

podendo instruí-la com documentos e justificações, no prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 514 do CPP.

Outrossim, defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público no itens 

“01 e 02” de fl. 312

Após, venham-me os autos conclusos para análise acerca do 

recebimento ou rejeição da denúncia.

 Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 340255 Nr: 16251-41.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMERSON DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 18.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, em cumprimento à ordem judicial f. 02, que INTIMO o 

(a) advogado (a)para, em 10 dias, "comprovar as alegações infra" .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 153152 Nr: 1188-20.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO VIANA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B/MT, FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Diante do exposto, com fundamento nos arts. 1º e 65 da LEP c.c. 1.442, 

“caput”, parágrafo único e 1.547, da CNGCGJ/MT, declino de competência 

em favor do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Sorriso/MT, para 

onde os autos deverão ser remetidos, com as devidas anotações no 

cartório distribuidor e sistema informatizado de dados “Apolo”.Cumpra-se 

e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 275904 Nr: 13655-55.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDÃO, 

EDERSON ARAUJO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Conforme certidão lavrada por oficial de justiça em 01.7.2017 (f. 199), 

servidor com fé pública, o acusado Ederson foi cientificado de todo o 

conteúdo do alvará de soltura, das condições assumidas e advertências, 

tanto que recebeu cópia a exarou sua nota de ciente no anverso (f. 

198).Não bastasse, embora alegue que houve “renúncia” por parte da 

vítima Damaris Augusta da Silva nos autos da Ação Penal Cód. 324509, 

em trâmite pelo Juízo da 2ª Vara Criminal local, conforme ressaltado pelo 

Ministério Público, a Ação é de natureza pública incondicionada, de modo 

que eventual renúncia da vítima/ofendida não implica na ausência de 

condição de procedibilidade da ação penal.Diante disso, indefiro o pedido 

formulado pelo réu Ederson Araújo Brito em 09.10.2018 (fls. 252/253) e 

mantenho a decisão proferida em 28.9.2018 (fls. 226/227) em todos os 

seus termos.(...) devendo ser juntadas as vias dos mandados de prisão 

recebidas e assinadas pelas acusadas, bem como as certidões que 

atestem a data do seu respectivo cumprimento, não bastando o mero 

protocolo na Delegacia.Comunique-se ao Delegado chefe da repartição 
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onde servirem, acerca da intimação dos funcionários públicos 

(investigadores de polícia) Wilson Cândido de Oliveira e Sebastião de Lima 

Neto para comparecerem à audiência designada, mercê do artigo 221, § 

3º, do CPP c.c. 980, § 1º, da CNGCGJ/MT.Diante da informação de que a 

testemunha Gustavo Rodrigues Marques está preso na penitenciária local 

(f. 267), requisite-o à direção do referido estabelecimento prisional.Acerca 

das certidões lavradas pelos oficiais de justiça em 16.10.2018 (f. 267) e 

17.10.2018 (f. 269), informando a impossibilidade de intimação da 

testemunha Jonatan Manoel Pereira e que a acusada Monica Cristina 

Ferreira Brandão “se encontrava em Cuiabá/MT” [sic], dê-se vista ao 

Ministério Público.Certifique-se o cumprimento do mandado de prisão 

expedido em face do réu Ederson Araújo Brito.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 327133 Nr: 7763-97.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISSON DOS SANTOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com 

fundamento nos artigos 74, § 2º, e 383, § 2º, ambos do CPP, promovo a 

DESCLASSIFICAÇÃO do crime imputado ao réu na denúncia, para o crime 

previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.Em vista da desclassificação ora 

operada (tráfico de drogas para o previsto art. 28 da Lei nº 11.343/2006), 

constata-se que não compete a este Juízo da 4ª Vara Criminal de 

Sinop/MT processar e julgar a presente Ação Penal Pública, porquanto 

deve ser observada a possibilidade de aplicação dos institutos 

despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/1995, conforme preceitua o 

art. 48, §1º, da Lei nº 11.343/2006, bem como, também, atendendo ao 

disposto no §2º do art. 383 do CPP, devendo o feito, portanto, ser remetido 

ao Juízo competente para tal. Com fundamento no art. 3º, caput, e “anexo 

I” da Resolução nº 15/2017/TP-TJMT, publicada em 18.12.2017 (DJe), 

segundo a qual compete ao Juízo da 4ª Vara Criminal processar e julgar, 

privativamente, as ações penais relativas aos crimes previstos na Lei nº 

11.343/2006, desde a fase de inquérito policial, com exceção das ações 

relativas às infrações penais de menor potencial ofensivo – declino de 

competência em favor do Juizado Especial Criminal local, para onde os 

autos deverão ser remetidos, com as devidas baixas e anotações. 

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

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, considerando o desejo dos réus (fls. 246 e 249v) de 

recorrer da sentença, INTIMO o (a) advogado (a) de defesa para, no 

prazo legal, manifestar, querendo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 321825 Nr: 4222-56.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ROBERTO JOÃO, JIHAD MOHAMED 

CESAR LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT, LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 20024/O

 Embora tenha sido determinada a condução coercitiva da testemunha 

Andriele Almeida da Silva, não foi certificado o cumprimento do mandado 

(f. 157).

Por ora, insistindo o Ministério Público na inquirição da testemunha Andriele 

Almeida da Silva, designo audiência para 13.12.2018 (quinta-feira), às 

15:45 horas, devendo ser conduzida por oficial de Justiça, nos termos do 

artigo 218 do CPP.

Saem intimados os presentes.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 216/2018/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 o teor do Ofício nº. 58/2018/Gabinete, datado de 

10.10.2018, subscrito pelo Exmo. Sr. Carlos José Rondon Luz, Juiz de 

Direito Titular da Vara Especializada da Infância e Juventude.

R E S O L V E

 Art. 1º - RETIFICAR em parte a Portaria n.º 213/2018/RH, de 22.10.2018, 

ONDE SE LÊ: THAIS ASSIS PEREIRA. LEIA –SE: THAÍSA ASSIS PEREIRA.

Várzea Grande, 24 de outubro de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004640-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA BARBOSA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELVIN DOUGLAS DE CARVALHO BARBOSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1004640-16.2018.8.11.0002; Valor causa: $100.00; Tipo: Cível; 

Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]. Certifico que, tendo em vista 

a coincidência na agenda do Magistrado titular desta Vara, com os 

serviços por ele desempenhados como Juiz Auxiliar da Corregedoria do 

TRE, a audiência designada nestes autos FICA REDESIGNADA PARA O 

DIA 30/10/2018, ÀS 14:30. VÁRZEA GRANDE, 24 de outubro de 2018 

FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 453422 Nr: 13410-83.2016.811.0002

 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: MSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDCL, CMDCL, KADCL, KADCL, SFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDER JOSE DA COSTA - 

OAB:19158/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime(m)-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do artigo 
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485, §1º do Código de Processo Civil.

II- Sem prejuízo da determinação acima, extraia-se cópia da certidão de fls. 

138/138-verso, encaminhando à Diretoria do Foro para providências que 

entender cabíveis.

III- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 302839 Nr: 23723-45.2012.811.0002

 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: EFMDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119- OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA C. K. ROSA SILVA - 

OAB:9587

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 450018 Nr: 11914-19.2016.811.0002

 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: ASPDA, APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, YASMIN DE PINHO NOVO LO´PES - OAB:21.335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉLCIO JÚLIO BENTO JUNIOR 

- OAB:

 Vistos.

I - Sobre a petição de fls. 176/185 e documentos que a instruem, diga a 

parte autora no prazo legal.

 II - Após, ouça-se o representante do Ministério Público, pelo prazo legal.

III - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 406260 Nr: 14701-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NSRV, MBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eleudes Nazaré Oliveira dos 

Santos - OAB:4276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712

 Vistos.

Intime-se o(a) advogado(a) da requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize sua representação processual.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 350963 Nr: 16560-43.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASDS, DANIELE REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DOS SANTOS SILVA

 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, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 284427 Nr: 3465-14.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte exequente, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento 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- Sem prejuízo da determinação acima, ex-traia-se cópia da certidão de 

fls. 78/78-verso, encaminhando à Direto-ria do Foro para providências que 

entender cabíveis.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 300357 Nr: 21005-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDSC, IRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE PAULA LIMA - 

OAB:2029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte exequente, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 404512 Nr: 13642-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCLHP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a(o) inventariante e herdeiros, via edital, para no prazo de 05 

(cinco) dias dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção do 

processo por abandono de causa (art. 485, § 1º do CPC).

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 275799 Nr: 19157-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFDM, LDAMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA JABUR RIBEIRO - 

OAB:202389, JOSÉ WILZEM MACOTA - OAB:7481-B/MT, PAULO 

SERGIO DO NASCIMENTO - OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

I- Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fl. 141, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 339961 Nr: 7932-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTDSB, BSDSB, CDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 17.672, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN DE 

BARROS FERREIRA - OAB:MT 8.777, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

UNIVAG - OAB:12.120, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237, ELLEN 

LAURA LEITE MUNGO - OAB:10604/MT, MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 9439-A

 Vistos.

 I- Intime-se a parte exequente, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, 

regularizando sua representação processual e demais consectários, 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.: 447949 Nr: 10890-53.2016.811.0002

 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: BSJAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19148/O, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:20.781-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELLOS - OAB:11323/MT

 Certifico que, tendo em vista a coincidência na agenda do Magistrado 

titular desta Vara, com os serviços por ele desempenhados como Juiz 

Auxiliar da Corregedoria do TRE, a audiência designada nestes autos FICA 

REDESIGNADA PARA O DIA 12/12/2018 ÀS 14:00 HORAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 101101 Nr: 10286-44.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADSrPsmJMFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que, diante da infrutífera tentativa do Oficial de Justiça em 

cumprir o Mandado de Prisão (fls. 185), foi determinada a intimação da 

parte autora por meio de seu patrono (fls. 186), que deixou decorrer o 

prazo legal sem nenhuma manifestação (fls. 188). Intimada pessoalmente 

(fls. 193), adveio manifestação da autora tão somente para remeter os 

autos a contadoria e expedição de ofício a Polinter. Vale esclarecer que a 

comunicação ao orgão policial já se encontra registrado no Banco 

Nacional de Monitoramento de Prisão (BNMP). Pelo exposto, promovo os 

autos à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 409298 Nr: 16297-74.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIDERSON GOMES DOS SANTOS 

- OAB:MT 14.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista a manifestação da parte requerente pela desistência da 

ação – fl. 323, por não ter mais interesse em dar continuidade ao 

processo, não resolvo o mérito do presente feito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII c/c art. 200, § único ambos do CPC.

Sem custas, por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 304656 Nr: 270-84.2013.811.0002

 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: GRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB:6.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, Icaro Gibran Reveles de Andrade - OAB:15578, 

TAINÁ MIRANDA DE ALCÂNTARA - OAB:15.783

 Certifico que, a audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO designada para 

o dia 25 de Outubro de 2018, às 16hs foi redesignada para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 14horas e 30 minutos, devendo as partes 

comparecem, acompanhadas de seus advogados, bem como suas 

testemunhas

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 219406 Nr: 14779-93.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDA.RPSGHVDA, MVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REVELES GALANTE - 

OAB:20530, CAMILA REVELES GALANTE - OAB:Mmt 20.530/O, 

MARIZETE SANTOS FRANÇA - OAB:16457, MARIZETE SANTOS 

FRANÇA - OAB:MT 16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

CUNHA - OAB:12713/MT

 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, para que regularize a sua representação processual no 

prazo de 15 (QUINZE) dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo, tendo em vista que o feito encontra-se paralisado há mais de 

(01) ano, a depender de providências única e exclusivamente 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.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009280-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA AUXILIADORA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT0019689A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULINA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009280-62.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. Considerando os fatos alegados, bem ainda os 

documentos (num. 15907871) – atestado médicos que indicam que a 

interditanda encontra-se internada sem prognóstico quanto à alta 

hospitalar, e, a necessidade de ampará-la material e socialmente, antecipo 

os efeitos da tutela pretendida, para o fim de nomear desde logo curadora 

provisória da aludida interditanda, a autora, Sra. Dalva Auxiliadora Silva 

Costa. Lavre-se termo de curatela provisória. Face o contido (num. 

15907871), deixo de designar audiência para o interrogatório da 

interditanda, uma vez que encontra-se internada no Pronto Socorro 

municipal de Várzea Grande, devendo este Juízo ser comunicado por 

ocasião da alta médica, para o fim anteriormente descrito. Caso não 

ocorra a alta hospitalar em 45 dias, será providenciada a perícia médica no 

local onde a requerida se encontra. Comunique-se a CEF desta decisão. 

Dê ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Observe-se a 

prerrogativa prevista no artigo 212, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000617-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEPHANI MIRANDA EMILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULYEMERSON RAMOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1000617-61.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Intimar a parte autora atraves 

de seu Advogado(as), para que no praoz de 24 horas manifeste sobre os 

ID 16075851 e 16120677, tendo em vista que o executado encontra-se 

preso. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. Nercy Anchieta 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007595-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO GARCIA FERREIRA OAB - MT22334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. O. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1007595-20.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

15987745 e da certidão que designou a audiência de ID 16123190. Várzea 

Grande/MT, 24 de outubro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375399 Nr: 23329-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVAC, MEDSC, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ANUNCIATO CORREA, Filiação: 

Juvita Sebastiana Correa e Manoel Fabio Correa, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência 

formulado às fls. 70 verso, ratificado pelo Ministério Público às fls. 72. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fundamento no artigo 775, do Novo Código de Processo Civil. 

Revogo a decisão que decretou a prisão civil do executado (fls. 41).P. R. 

I.Isento de custas.Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 07 de Maio de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES 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, Thais Gabrielly Gleier, 

digitei.

Várzea Grande, 23 de outubro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 400235 Nr: 11423-46.2015.811.0002

 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: EDMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE JACIARA - OAB:

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 240122 Nr: 1508-46.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSC, KNSC, VANEIA BARBOSA DA SILVA, KBSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO BISPO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

FAUSB - OAB:14.230 OAB/MT, FAUSB- FAC. DESE. SÁVIO BRANDÃO - 

OAB:

 VISTOS etc.

 Diante da manifestação acerca da liquidação da dívida às fls. 204v, bem 

ainda o pleito do Ministério Público de fls. 206, JULGO EXTINTO, POR 

SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com fundamento no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

 Isento de custas, eis que defiro a AJG (fls. 162 item “IV”).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 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.: 406642 Nr: 14922-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO - OAB:8798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte inventariante para que no prazo 

de,10 (dez) dias, junte aos autos deligência do Sr Oficial de Justiça com a 

finalidade de citar os requeridos
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 285999 Nr: 5129-80.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMMMTBM, TELMA BENEDITA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADNAIR DEMETRIO PEREIRA 

DA SILVA - OAB:3741/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora, para que no prazo de 10 

(dez) dias dê andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena 

de extinção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 371162 Nr: 20294-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADDO, CADDO, LPDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO AFONSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:1417/MT, ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:25.124-0, RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO - OAB:23.101

 Processo nº. 20294-02.2014.811.0002.

Código nº. 371162.

VISTOS etc.

Defiro como requerido às fls. 115v, item “b”.

Considerando que as partes podem resolver por consenso acerca do 

pagamento do débito exequendo, determino seja designada, pela 

secretaria, de conformidade com a pauta da conciliadora, audiência de 

conciliação, expedindo-se o necessário à realização do ato.

Não havendo acordo em audiência, voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido de decretação da prisão civil.

 Observo que a ausência injustificada do devedor à audiência, será 

considerada ato atentatório à dignidade da Justiça.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 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.: 56425 Nr: 2461-54.2003.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO RIBEIRO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EMÍLIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:MT 14.230, Neuza Fernandes da Silva - OAB:14111/MT, NUCLEO 

DE PRÁTICAS JURÍDICAS - FAUSB - OAB:, SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a inventariante através de seu advoagdo, 

para que no prazo de 10( dez) dias, 261, sob ena de extinção

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406642 Nr: 14922-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO - OAB:8798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANE GONÇALVES DOS SANTOS, 

Cpf: 04114349189, Rg: 22657673, Filiação: Evanir Gonçalves e Joaquim 

Agapito dos Santos, data de nascimento: 21/05/1978, brasileiro(a), natural 

de Campo Grande-MS, convivente, do lar, Telefone 65 9632-3246. 

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: DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no art. 1.584, II do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial para o fim de deferir 

a guarda da adolescente E. E. G. F. ao autor JOÃO CARLOS FAUSTI de 

forma UNILATERAL definitiva. Condeno a requerida ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 

2º do mesmo artigo, suspensa a cobrança, eis que beneficiário da AJG. 

Lavre-se termo de guarda em favor do autor. Registre-se. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, 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, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 22 de outubro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 208521 Nr: 4325-54.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHTRMPFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA 

FAUSB - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA LISA DE SOUZA 

BALESTRA - OAB:42248, EDILBERTO ANTONIO KUSS - OAB:41507, 

EMMANUELLE DE SOUZA TEIXEIRA - OAB:44544

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora, para que no prazo de 10 

(dez) dias dê andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena 

de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 285998 Nr: 5128-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMMMTBM, TELMA BENEDITA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADNAIR D. PEREIRA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT Nº 3.741

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora, para que no prazo de 10 

(dez) dias dê andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena 

de extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 371162 Nr: 20294-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADDO, CADDO, LPDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO AFONSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:1417/MT, ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:25.124-0, RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO - OAB:23.101

 Certtifivo que designo o dia 30/novembro/2018 às 15h20min para a 

realização da audiência de conciliação

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006862-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA CRISTINA BUENO DE SOUZA OAB - 060.357.711-30 

(REPRESENTANTE)

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1006862-54.2018.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 16horas. 

Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente 

JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de 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: 
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008311-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. F. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wallison Bruno Barbosa dos Reis (RÉU)

Outros Interessados:

ANA CAROLINA DE FRANCA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008311-47.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JOAO GABRIEL FRANCA REIS 

RÉU: WALLISON BRUNO BARBOSA DOS REIS Vistos etc. Versam os 

autos sobre Ação de Alimentos c/c Guarda, que JOÃO GABRIEL FRANÇA 

REIS, representado por sua genitora Sra. ANA CAROLINA DE FRANÇA E 

SILVA, move em face de WALISSON BRUNO BARBOSA DOS REIS, todos 

devidamente qualificados nos autos. Analisando os autos, verifico que a 

ação de Guarda, foi ajuizada em nome do menor JOÃO GABRIEL FRANÇA 

REIS, representado por sua genitora. Considerando-se que na presente 

demanda há cumulação de pedidos, o infante não deve figurar no polo 

ativo, tendo em vista que a interessada pela regulamentação da guarda, 

neste caso é a genitora. Desta feita, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias (Artigo 319, II, do Código de Processo Civil), 

retificar o polo ativo da demanda, bem como acostar a procuração (arts. 

18, 105 e ss do CPC/2015), sob pena de indeferimento da inicial. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008075-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008075-95.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LELIANE ANTONIA DE OLIVEIRA 

RÉU: LEANDRO GALVAN Vistos etc. Trata-se de Execução de Alimentos 

Provisórios proposta por ENZO GABRIEL GALVAN, representado por sua 

genitora, Sr.ª LELIANE ANTONIA DE OLIVEIRA, em face de LEANDRO 

GALVAN, pelo rito do artigo 523 do CPC/2015. Como sabido, a execução 

de alimentos provisórios a luz do que determina o art. 531, §1º do 

CPC/2015, deverá tramitar em apenso ao processo principal, senão 

vejamos: Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos 

definitivos ou provisórios. § 1o A execução dos alimentos provisórios, 

bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em 

julgado, se processa em autos apartados. Destarte, determino que a 

serventia deste juízo proceda o apensamento desta demanda ao feito 

principal de n. 1008712-80.2017.811.0002. Ademais, importante frisar que 

a inicial carece de emenda, nos termos dos artigos 319, V, c/c 292, VI, 

ambos do CPC/2015, razão pela qual determino a intimação do exequente 

para que no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 31, parágrafo único do 

CPC/2015), proceda a emenda a inicial, sob pena de indeferimento desta. 

Procedida a emenda, desde já, determino a intimação do executado para 

que efetue o pagamento do debito executado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescidos de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sob 

pena de penhora, nos termos do art. 523, §1º e 2º do CPC/2015. Friso que 

o débito executado engloba tão somente os meses de indicados na inicial, 

até o ajuizamento desta demanda, com as devidas correções monetárias. 

Havendo pronto pagamento e sendo este na integralidade do débito, o 

valor dos honorários será reduzido pela metade. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o executado, observadas as 

impenhorabilidades legais (art. 523, §3º do CPC/2015). Tratando-se de 

bem imóvel, intime-se também o cônjuge, se houver, cabendo ao 

exequente a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, 

mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independente de 

mandado judicial, nos termos do art. 844 do CPC/2015. Não localizado o 

executado para intimação da penhora, o oficial de justiça devera certificar 

detalhadamente as diligências realizadas. Não localizado o executado, o 

oficial de justiça devera arrestar-lhes tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes a efetivação do arresto, 

o oficial de justiça procurará o devedor, por duas vezes, em dias distintos 

e, não o encontrando, certificará o ocorrido, nos termos do art. 830 do 

CPC/2015. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação. Intime-se. 

Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009221-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. M. N. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY MACAUBA DE PINHO OAB - 065.276.201-87 (REPRESENTANTE)

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE EURLEY MACAUBA NOGUEIRA DE PINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009221-74.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JHULIAN DOUGLAS 

MACAUBA NOGUEIRA DE PINHO REPRESENTANTE: SHIRLEY MACAUBA 

DE PINHO REQUERIDO: ESPÓLIO DE EURLEY MACAUBA NOGUEIRA DE 

PINHO Vistos etc. Inicialmente, importante frisar que em relação à apólice 

do Seguro de Vida deixado em nome da extinta, em havendo negativa do 

banco em efetuar a liberação do crédito ao beneficiário, caberá aos 

herdeiros legitimados a receber o referido valor - ou à própria sucessão - 

promover a defesa do seu direito propondo a ação própria contra o Banco 

e/ou Seguradora, acaso entendam cabíveis, até porque o juízo sucessório 

não detém competência para analisar questões que não tratem sobre 

herança, como no caso em comento, senão vejamos: Art. 794. No seguro 

de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital 

estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera 

herança para todos os efeitos de direito. Grifei e negritei) Envereda-se por 

este talho: PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALOR 

DEPOSITADO EM CONTA DE POUPANÇA. OPOSIÇÃO DO BANCO 
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DEPOSITÁRIO. 1. O pedido de expedição de alvará judicial visa legitimar o 

herdeiro a receber os valores deixados pelo de cujus, não constituindo 

determinação para pagar. 2. Se o estabelecimento bancário acena para a 

existência de óbice legal para o pagamento, então cabe aos herdeiros 

discutir a questão nas vias próprias. Recurso desprovido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70045915352, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado) (TJ-RS - 

AI: 70045915352 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 

Data de Julgamento: 04/11/2011, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 10/11/2011) Destarte, informo à Inventariante que 

as questões relativas a sobredita apólice securitária não são de 

competência deste juízo, pelo que deixo de me manifestar sobre tais. Por 

ora, defiro a gratuidade de justiça postulada, com escoro no art. 98 do 

CPC/2015. Nomeio inventariante SHIRLEY MACAUBA DE PINHO 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, cite-se 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. 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. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007643-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO SEVERINO DO PRADO (REQUERENTE)

MARIA CELIRIA DE SOUZA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE SANTINHA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007643-76.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA CELIRIA DE SOUZA 

PRADO, MARCELINO SEVERINO DO PRADO REQUERIDO: ELIETE 

SANTINHA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Substituição de 

Curatela com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por MARIA CELIRIA 

DE SOUZA PRADO e OUTROS, em face de ELIETE SANTINHA DA SILVA 

GONÇALVES. Os autores alegam nos autos que a interditanda possui 

como Curadora a Sra. ELIETE SANTINHA DA SILVA GONÇALVES, razão 

pela qual determino que os autores, procedam à emenda à inicial, nos 

termos do art. 321, do CPC/2015, acostando aos autos o respectivo termo 

de curatela, sob pena de indeferimento da inicial. Outrossim, depreende-se 

dos autos que a interditanda Sra. MARIA CELIRIA DE SOUZA PRADO está 

inclusa no polo ativo da demanda. Todavia, não é parte legítima para 

propor a presente ação, conforme o art. 1.775 do Código Civil. Destarte, 

determino que os autores procedam a emenda à inicial, de modo a excluir 

a Sra. MARIA CELIRIA DE SOUZA PRADO do polo ativo da demanda, no 

prazo estabelecido acima, sob pena de indeferimento da inicial. Cumprida a 

emenda, concluso. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009057-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009057-12.2018.8.11.0002. AUTOR(A): FRANCILEIDE DOS SANTOS 

SILVA RÉU: MARCELO MOREIRA DE SIQUEIRA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Alimentos proposta por MIGUEL DA SILVA 

SIQUEIRA, representado por sua genitora Sra. FRANCILEIDE DOS SANTOS 

SILVA, em face de MARCELO MOREIRA DE SIQUEIRA. Em suma, a parte 

exequente requer o pagamento da verba alimentar em atraso, sob pena de 

prisão, bem como pugna pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. É o necessário. Fundamento e Decido. Pretende a exequente o 

processamento do feito fundado em título judicial (art. 528, do CPC/2015), 

que se aplica no que couber ao rito da coerção pessoal. Contudo, a 

presente execução pelo rito da prisão, visa a cobrança dos meses de 

Abril/2017 a Setembro/2018, conforme descrito em sua petição. Pois bem. 

Inicialmente, a luz do que preconiza a Súmula 309 do STJ, a execução pelo 

rito da prisão deve compreender até as 3 (três) últimas prestações 

anteriores ao pedido, senão vejamos: Súmula 309. O débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo. Por esta razão, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial, nos termos do art. 321, 

p.ú., do CPC/2015, adequando o pedido ao procedimento correto 

estabelecido em lei, bem como indicando os meses que pretende executar 

a obrigação, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo termo, deverá 

a exequente cumprir o disposto no art. 523 e art. 524, ambos do 

CPC/2015, no prazo legal. Decorrido o termo, volva-me concluso. 

Intime-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009058-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. V. L. D. C. (RÉU)

Y. V. L. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009058-94.2018.8.11.0002. AUTOR(A): VALDIRENE LEITE DA CUNHA 

RÉU: YASMIN VITORIA LEITE DO CARMO, ISYS VITORIA LEITE DO CARMO 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável Post 

Mortem, que VALDIRENE LEITE DA CUNHA, ajuizou em razão do 

falecimento de RICARDO AUGUSTO DO CARMO. Após detida análise dos 

autos, constatei que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 319 e 320 do CPC/2015. Explico. Para o reconhecimento da 

união estável há necessidade de se comprovar a inexistência de 

impedimento ao casamento (Art. 1.723, § 1º, do CC). Ainda, é necessário 

que a autora emende a inicial fazendo constar no polo passivo os 

herdeiros do de cujus (descendentes ou ascendentes), na forma da lei. 

Portanto, determino que a requerente proceda a emenda à inicial, sanando 

as irregularidades mencionadas, acostando aos autos as cópias de sua 

certidão de nascimento ou casamento – caso já tenha sido casada 

anteriormente – com averbação de divórcio, apresentando, ainda, 

declarações firmadas por 3(três) testemunhas que atestem a convivência 

e o respectivo período. Assinalo, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias, 

para cumprimento das diligências supramencionadas, nos termos do art. 

321, parágrafo único do CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial. 

Atendida a determinação supra, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, com escoro no art. 98 do Código de Processo Civil. Em seguida, 

cite-se a (s) parte (s) requerida (s), com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, 

art. 695 do Código de Processo Civil, intimando-se as partes, para 

comparecer a Audiência de Conciliação a ser designada pela secretaria 

deste Juízo, de acordo com a disponibilidade de pauta, (Artigo 695, § 2º do 

Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (Artigos 695 e 697 do Código de Processo Civil). Nos 

termos do artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil, nomeio Curadora 

à lide a Dra. Jaqueline Maria de Oliveira, i. Defensora Pública desta 

Comarca, que patrocinará os interesses da demandada YRIS GABRIELLY 

LEITE DO CARMO, eis que trata-se de incapaz e os interesses colidem 

com sua representante legal. Dê-se-lhe vista dos autos, pelo prazo legal. 

§8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado da autora ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 
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econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas. 

Expeça-se o necessário. Notifique-se o Ministério Público. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009428-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANIL LEITE DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009428-73.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JAQUELINE RODRIGUES DA 

SILVA RÉU: JOANIL LEITE DA COSTA Vistos etc. Versam os autos sobre 

Ação de Alimentos c/c Guarda e Visitas, que ANA GABRIELY RODRIGUES 

LEITE DA COSTA, JOANDERSON RODRIGUES LEITE DA COSTA e JULIA 

RODRIGUES LEITE DA COSTA, representados por sua genitora Sra. 

JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA, move em face de JOANIL LEITE DA 

COSTA, todos devidamente qualificados nos autos. Analisando os autos, 

verifico que a ação de Guarda, foi ajuizada em nome dos menores, 

representados por sua genitora. Considerando-se que na presente 

demanda há cumulação de pedidos, os infantes não devem figurar no polo 

ativo, tendo em vista que a interessada pela regulamentação da guarda, 

neste caso é a genitora. Desta feita, intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias (Artigo 319, II, do Código de Processo Civil), 

retificar o polo ativo da demanda. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz De Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009504-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. O. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DA SILVA GONCALVES VIEIRA OAB - 032.040.951-18 

(REPRESENTANTE)

RODRIGO BELONI OAB - MT16560/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009504-97.2018.8.11.0002. AUTOR(A): FILIPE OTHAVIO DA SILVA 

SOUZA REPRESENTANTE: EVELIN DA SILVA GONCALVES VIEIRA RÉU: 

JOYLSON SOUZA PARENTE Vistos etc. Processe-se em segredo de 

justiça, com escoro no art. 189, II, do CPC/2015. Intime-se a parte autora, 

para em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015, emendar a inicial, retificando a procuração outorgada por 

EVELIN DA SILVA GONÇALVES VIEIRA (arts. 18, 105 e ss do CPC/2015), 

fazendo constar como mandatário o filho, representado pela genitora, sob 

pena de indeferimento da inicial. Atendida a determinação supra, concluso. 

Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROVERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009587-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. Z. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009587-16.2018.8.11.0002. AUTOR(A): REGIANE SILVEIRA ZIEBELL 

RÉU: LUIZ MARCOS DA COSTA Vistos etc. Versam os autos sobre Ação 

de Alimentos e Guarda, que VITORIA ZIEBELL COSTA, representada por 

sua genitora Sra. REGIANE SILVEIRA ZIEBEEL, move em face de LUIZ 

MARCOS DA COSTA, todos devidamente qualificados nos autos. 

Analisando os autos, verifico que a ação de Guarda, foi ajuizada em nome 

da menor VITORIA ZIEBELL COSTA, representado por sua genitora. 

Considerando-se que na presente demanda há cumulação de pedidos, a 

infante não deve figurar no polo ativo, tendo em vista que a interessada 

pela regulamentação da guarda, neste caso é a genitora. Desta feita, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias (Artigo 319, II, 

do Código de Processo Civil), retificar o polo ativo da demanda, bem como 

determino a emenda do valor da causa que deverá corresponder a soma 

de 12 (doze) prestações mensais pretendidas pela criança (art. 292, III, 

CPC/2015), sob pena de indeferimento da inicial. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz De 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 420909 Nr: 22480-61.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESSA CINTRA - 

OAB:14230

 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. 

100/105, impulsiono estes autos as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 447735 Nr: 10783-09.2016.811.0002

 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: LADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJAADA, LAADA, LAADA, GLADA, MDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLIN B. 

FERREIRA - UNIVAG - OAB:8777, UNIVAG-NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA - OAB:

 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., impulsiono estes autos para intimar as partes, para 

manifestarem sobre o Relatório de Visita Psicossocial, encartada as fls. 

50/54.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005087-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DERMIVAL MENDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT24098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Luzinete Dias (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª 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 CITAÇÃO PRAZO DE 20 (vinte) DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS. PROCESSO n. 1005087-04.2018.8.11.0002 Valor 

da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) 

POLO ATIVO: DERMIVAL MENDES DIAS (nascido aos 4/2/1959, natural de 

Itaberai/GO, filiação: Paulo Mendes de Souza e Helenita Josefa Dias). 

POLO PASSIVO: Maria Luzinete Dias (nascida aos 26/6/1963, natural de 
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Maristela/PR, filiação: Jorge Ferreira da Silva e Jovelina Eufrazia da Silva), 

atualmente em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

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. RESUMO DA INICIAL: O requerente 

propôs a presente Ação em face da requerida alegando a inexistência de 

bens a partilhar e de filhos advindos da união, pedindo que seja o 

processo julgado procedente, decretando-se o divórcio do casal e 

determinando-se a devida averbação junto ao Assento de Casamento. 

DECISÃO: Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso promovida 

por DERMIVAL MENDES DIAS em desfavor de MARIA LUZINETE DIAS, ele 

devidamente qualificado nos autos. Em suma, requer o autor a decretação 

do divórcio direto entre as partes, sob o argumento de que estão 

separados há 38 (trinta e oito) anos. Afirma que não tiveram filhos, nem 

adquiriram bens passíveis de serem partilhados. Pugnou pela citação 

editalícia, argumentando que a requerida encontra-se em local incerto e 

não sabido. Com a inicial vieram alguns documentos. É o breve relato. 

DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos com escoro 

no art. 98 do Código de Processo Civil. Processe-se em segredo de 

justiça, com escoro no art. 189, II, do CPC/2015. Incialmente, insta informar 

que diante da afirmação de que a requerida encontra-se em local incerto e 

não sabido, este Juízo procedeu ex offício a busca informatizada junto ao 

Sistema INFOSEG, não logrando êxito no paradeiro da parte da parte 

contrária. Por essa razão, DEFIRO o pedido constante na exordial e 

determino que seja procedida a citação por edital da requerida, 

anotando-se o prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 257, III, do Código de 

Processo Civil. Decorrido prazo sem manifestação, nos termos do art. 72, 

inciso II, do mesmo Códex, fica desde logo nomeado Curador à lide o 

ilustre patrono representante do Núcleo de Prática Jurídica da UNIVAG, 

que patrocinará os interesses da demandada. Desse-lhe vista dos autos 

pelo prazo legal. Decorrido o termo, manifeste-se a parte autora e, em 

seguida, concluso. Desnecessária a intervenção Ministerial consoante o 

disposto no art. 178, II e art. 698, ambos do CPC/2015. Às providências. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 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, JOANNE DA 

SILVA MESQUITA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 24 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009487-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

ROSANGELA DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A 

(ADVOGADO(A))

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009487-61.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA DIAS DE MOURA, 

ROSANGELA DIAS DE MOURA REQUERIDO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

Vistos etc. Acolho a competência declinada e recebo o feito no estado em 

que se encontra. Trata-se de requerimento para expedição de Alvará 

Judicial nos termos da Lei 6.858/80, proposto por ADRIANA DIAS DE 

MOURA e OUTROS, para levantamento dos valores deixados em uma 

conta junto ao Banco do Brasil, da qual a de cujus EPONINA DIAS DE 

MOURA era titular. Denota-se dos autos através da certidão de óbito 

acostada no id n. 16013527– pág. 1, indicativos de que a de cujus deixou 

bens a inventariar, o que por certo inviabiliza a pretensão trazida alhures, 

face há vedação contida no art. 2.º da Lei 8.858/80. Destarte, DETERMINO 

que os requerentes procedam à emenda à inicial, nos termos do art. 321, 

do CPC/2015, trazendo aos autos, cópia da Certidão Negativa da 

Inexistência de Bens em nome da de cujus, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumprida a emenda a inicial, defiro o benefício da justiça gratuita, 

bem como determino que a secretaria deste Juízo proceda da seguinte 

forma: 1- Oficie ao INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), 

buscando informativos se há outros beneficiários/dependentes do de 

cujus, o que também deverá ser informado no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar do recebimento da presente decisão; 2- Oficie o Banco do Brasil, 

requisitando demonstrativos de eventuais valores depositados em nome 

da de cujus EPONINA DIAS DE MOURA, devendo as informações 

solicitadas serem encaminhadas a este Juízo no prazo máximo de 30 

(trinta) dias do recebimento desta, sob pena de crime de desobediência na 

forma da lei (Art. 33 do CP). Instrua o ofício com cópia dos documentos da 

de cujus contidos na inicial, para subsidiar as informações solicitadas. 

Intime-se. Oficie-se. Com aporte aos autos, conclusos. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003541-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES CLOZARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Certifico que o Recurso foi 

interposto tempestivamente, impulsiono para a parte autora apresentar as 

contrarrazões. VÁRZEA GRANDE, 24 de outubro de 2018 TANIA 

SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Recursal Certifico que o 

Recurso de Apelação foi interposto tempestivamente, impulsiono para a 

parte autora apresentar as contrarrazões. VÁRZEA GRANDE, 24 de 

outubro de 2018 TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002532-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILSON GONCALO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 240484 Nr: 1798-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES, JANINE PAULA 

GUIMARAES CALMON CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 5.932, RODOLFO BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 21.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Processo 1798-61.2010 Código 240484

Vistos...

Em virtude de que há nos autos já a impugnação, certifique a existência de 

pagamento em dinheiro os termos do art.520 do CPC, após conclusos para 

a sentença do juízo, em cumprimento do despacho de fls; 448.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 23 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 370285 Nr: 19656-66.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDES NUNES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRES RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA DE ABREU 

SPERANDIO -UNIVAG - OAB:9175-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Poder Judiciário Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1a Vara Cível

Processo nº 370285.

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 havendo sido atualizado a 

sentença mediante os cálculos de fls. 191, intime-se o executado para o 

devido cumprimento, a fim de pagar o débito, 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.

Várzea Grande - MT, 23 de outubro de 2018

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 281239 Nr: 25179-64.2011.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024, MAYNA 

DANTAS DE CARVALHO SANTOS - OAB:9052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9.566 - MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B/MT

 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, 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.
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Várzea Grande - MT, 23 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 275318 Nr: 18455-44.2011.811.0002

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GEZUINO CATARINO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO BOSCO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 7.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAJLA BRAZ NASSARDEN - 

OAB:OAB/MT 14.646, RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - OAB:MT 

13.873

 Poder Judiciário Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1a Vara Cível

Processo nº 275318.

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, 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.

Várzea Grande - MT, 23 de outubro de 2018

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 517998 Nr: 23338-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA CONCEIÇÃO DE FARIAS, ESPÓLIO DE 

SEVERINO OLIVEIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GT TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/O, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447

 Poder Judiciário Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO

 Data: 23.10.2018

Horário: 16:00h

Processo n.º 23338-24.2017.811.0002– Código: 517998 Carta Precatória

 Juíza de Direito: Ester Belém Nunes

Parte autora: Geralda Conceição de Farias e Espolio de Severino Oliveira 

de Farias

Advogado: Vilson Soares Ferro

Requerido(a): GT Transporte LTDA

Advogado(a): Julierme Romero e Fabiana Crestani Palma

TESTEMUNHA: EVANDRO STRIEDER - CPF: 029.407.759-66

Feito o pregão foi constatada a ausência das partes e da testemunha.

 Constatado a presença da advogada da requerida GT Transportes Dr. 

Ana Paula Jesus Araújo. OAB. 22.710 O, a qual requereu a juntada do 

substabelecimento.

Pela MMª Juíza foi dito: Em virtude da devolução do AR constando 

endereço inexistente devolva se a carta precatória ao juízo de origem 

independentemente de cumprimento.

Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou a MM.ª Juíza o encerramento. 

Eu, ______, digitei e subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Advogada da parte autora: Parte autora:

Advogada da parte ré: Preposto da ré:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 274659 Nr: 17644-84.2011.811.0002

 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: MARIO LEONEL MARTINEZ BELTRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS 

LTDA-ME, J. TOLEDO DA AMAZÔNIA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:MT 7.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:, PAOLA LOPES CEMENCIATO - OAB:261760

 Processo 12048-27.2008 Código 274659

Vistos...

Não concordo, pois a instrução é essencial para o julgamento do feito.

Posto isso, diga a parte referida em 10 dias.

Em se dizendo ou não tendo interesse na C.P dê-se vistas as partes para 

os memoriais, com o prazo de 15 dias cada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 17 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 417895 Nr: 20916-47.2015.811.0002

 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: EDVALDO SOARES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:10140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Processo n.º 1998/7488. (Cód. 8566)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COMAJUL – COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUCIMEIRA 

LTDA em desfavor de JULIO DE MORAIS LIMA.

Em face do que consta nas fls. 228/229 em as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação 

e a extinção do feito, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos 

termos do art. 158, do CPC, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, 

III, “b” do NCPC.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 267688 Nr: 6429-14.2011.811.0002

 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: SILVANETE DA SILVA OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁSSIA RITA RICCI ROCHA, ROBERTO 

PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEINER LEAL 

ROSA - OAB:7715, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A 

MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, 

SÉRGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - OAB:6.180

 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, 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.

Várzea Grande - MT, 22 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 412085 Nr: 17845-37.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS S.A, VRG LINHAS 

AÉREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117

 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, 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.

Várzea Grande - MT, 22 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 407773 Nr: 15497-46.2015.811.0002

 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: JUSTINA DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:13593, HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:15868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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, 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.

Várzea Grande - MT, 22 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 275067 Nr: 18109-93.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIA CONCEIÇÃO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALDINO FERNANDES DE SOUZA, CLEMENTA 

ESTRELA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara da Silva - 

OAB:10373-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H. Cubitza - 

OAB:10742 - OAB/ MT

 Processo nº 18109-93/2011. (Cód. 275067)Vistos...Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por ERCÍLIA FERNANDES DE 

SOUZA em desfavor GALDINO FERNANDES DE SOUZA, CLEMENTA 

ESTRELA FERNANDES.DESSA FORMA, cumprida a obrigação e dando-se 

o credor como satisfeito, acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO 

EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC.Defiro o pedido de fls. 348, e 

no impulso, determino a expedição de ofício ao Cartório de 1º Serviço 

Notarial e Registral de Várzea Grande-MT, para que seja aberta nova 

matrícula em favor da parte autora Ercília Conceição Leite, com área 

equivalente a 94,9504 (fls. 339), tendo como origem a matrícula 6409 do 

respectivo cartório.Autorizo também, o pedido de levantamento do valor 

remanescente em favor da parte credora, conforme requerido às fls. 348, 

devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.No que diz respeito às 

custas processuais, determino a intimação da parte requerida, para que 

promova o respectivo recolhimento, no prazo de cinco dias, sob pena de 

serem anotadas no distribuidor, seguida de eventual execução fiscal.Feito 

isso, certifique.Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

e s t i l o . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o  c o m 

urgência.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 18 

DE OUTUBRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 405407 Nr: 14167-14.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTUA - CAIXA DE ASSISTENCIA DO CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO VINICIUS PASA HERNANDEZ, REGIS 

KEILA COSTA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 
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JESUS - OAB:OAB/MT 17.513

 Processo nº 14167-14/2015. (Cód. 405407)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento de alvará requerido às fls. 84, vez 

tratarem-se de honorários advocatícios (fls. 81, item “e”).

Providencie a Sra. Gestora a expedição do necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 18 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 329866 Nr: 26168-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Processo nº 26168-02/2013. (Cód. 329866)

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por JOAO MARTINS DE CASTRO em 

desfavor de BANCO ITAU S/A.

Intimado o devedor para cumprir espontaneamente a obrigação, este não o 

fez.

Às fls. 141 deferi o bloqueio nas contas e aplicações da devedora 

resultando no bloqueio total da dívida conforme documentos juntados às 

fls. 149.

Ante a existência do valor constante nos autos, o realizado por meio do 

Bacenjud.

Cumprindo a determinação, a credora às fls. 154, manifestou-se favorável 

aos cálculos, requerendo o levantamento dos valores mediante alvará e 

posterior extinção.

E pelo devedor concordância com os cálculos, requerendo o levantamento 

da diferença em seu favor mediante alvará.

Dessa forma, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 794, I, 

do CPC.

Com relação aos valores constantes nos autos, determino a expedição de 

um alvará em favor do credor no montante indicado às fls. 149.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, encaminhando-se os autos ao 

arquivo com as devidas baixas e anotações.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 17 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 429977 Nr: 791-24.2016.811.0002

 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: NOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROBERTO FÉLFILI, MAURÍCIO 

FELFELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:OAB/MT 3.923

 Processo 13709-94.2015 Código 404608

Vistos...

Designo audiência de conciliação para o dia 30/01/2019 às 08:00.

Intima-se.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 11 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 322630 Nr: 19050-72.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTINHA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Processo nº 19050-72.2013. código 322630

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.127, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395881 Nr: 9074-70.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER SILVA MORENO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Processo n.º 9074-70/2015. Cód. 395881

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORALE PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA 

ACAUTELATORIA proposta por WAGNER SILVA MORENO DA ROSA em 

desfavor de CLARO S/A.

Em virtude do pedido de desistência formulado pelo autor nas fls.118, 

oportunizei a fala ao réu, que concordou com o pedido nas fls.120.

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.

Decorrido o prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 307447 Nr: 3347-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO MOTO PEÇAS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:MT 4.965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 
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Lima - OAB:3.127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT 4.062

 Processo n.º 3347-04/2013. (Cód. 307447)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSUBSISTÊNCIA DE FATURAS DE 

ENERGIA C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/C PEDIDOS DANOS MORAIL 

MATERIAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA “INALDITA ALTERA 

PARTE” proposta por ATACADÃO MOTO PEÇAS LTDA-EPP em desfavor 

de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A – REDE CEMAT.

Em face do que consta nas fls.265/267, em as partes comunicam a 

realização de acordo extrajudicial pondo fim ao processo, requerem a 

extinção do feito.

DESSA FORMA em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na 

forma do art. 487, III, “b” do NCPC.

Feito sem custas finais. Honorários advocatícios na forma convencionada.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 22 de outubro de 2018.

 Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 483614 Nr: 4081-13.2017.811.0002

 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: ODÉZIO LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FRANCISCO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:MT. 6508, VANESSA PAULA COSTA - OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:OAB/MT 19.716

 Processo nº 4081-13/2017. (Cód. 483614)

Vistos...

Por verificar que mesmo depois de citado e intimado, o réu não apresentou 

contestação, conforme certificado às fls. 78, motivo pelo qual, DECRETO 

SUA REVELIA, nos termos do art. 344 do CPC.

Não verificando de plano a existência de provas suficientes nos autos, à 

autora para, nos termos do art. 348 do CPC, especificar outras provas que 

pretenda produzir.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 18 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 447935 Nr: 10877-54.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DUARTE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA, GENERAL 

BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN DA CUNHA GOMES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOAO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

IMPUGNAR A CONTE\STAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 346312 Nr: 12889-12.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIM FEITOSA - 

OAB:OAB/MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTE, PARA 

MANIFESTAREM SOBRE A PROPOSTA DE HONORARIOS DO PERITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 334957 Nr: 3443-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIRO MARQUES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE O PAGAMENTO FEITO PELA PARTE REQUERIDA.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005332-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOMINGOS DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005332-83.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCELO DOMINGOS DE MAGALHAES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta por 

Marcelo Domingos de Magalhães em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, ambos já qualificados nos autos em 

epígrafe, pelos fatos e fundamentos constantes na exordial. Relata a 

inicial que, o autor foi vítima de acidente de trânsito em via pública, no dia 

18 de setembro de 2016, sofrendo lesões corporais, causando invalidez 

permanente a um membro superior. Assim, pugna pela condenação da 

requerida ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescida de juros e correção monetária. Pede os benefícios da justiça 

gratuita. Devidamente instruída, a inicial foi recebida (id. 4951434), 

deferindo a gratuidade da justiça, bem como designando audiência de 

conciliação. No Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, a 

audiência de conciliação restou infrutífera, em virtude da ausência de 

proposta de acordo. Na ocasião, a advogada da parte autora requereu a 

juntada do laudo pericial. (Id. 6142491). Aportou-se aos autos a avaliação 

médica realizada durante a sessão de conciliação (Id. 6142495). A 

requerida juntou aos autos a sua contestação (Id. 6771964). Por sua vez, 

o autor apresentou sua impugnação à contestação (Id. 6859963). Decisão 

saneadora foi proferida (Id. 15463265). Posteriormente, a requerida 

manifestou-se concordando com a avaliação médica e informando que 

não tem interesse na produção de outras provas (id. 15885277). Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Verifica-se que, 

as partes não têm interesse na produção de novas provas, que a prova é 

exclusivamente documental e pericial, de modo que o feito se encontra 

satisfatoriamente instruído. Diante da desnecessidade de produção de 

novas provas, (artigo 355, incisos I, do CPC) e atento ao artigo 1º, inciso II, 

do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a 

prioridade na tramitação de ações em que figure como parte pessoa 

portadora de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, 

passo ao julgamento da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise do 
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mérito. Em análise do mérito, verifica-se que os documentos acostados à 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, embora não tenha 

sido realizada perícia formal, a avaliação médica constante nos autos a 

supre perfeitamente, pois elaborada por médico perito e responde de 

forma clara e conclusiva às questões necessárias à solução da lide, não 

tendo as partes manifestado discordância com esta. Referida avaliação 

médica indicou a existência de dano anatômico e/ou funcional definitivo no 

ombro esquerdo no percentual de 50%, bem como lesão na coluna lombar 

no percentual de 50% e lesão na estrutura torácica no percentual de 10%. 

Assim, as lesões apresentadas são parciais incompletas. Segundo o art. 

3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “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: até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de invalidez permanente.”. Para aferir o quantum devido, 

destaca-se que a situação se amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo 

em comento, com a seguinte redação: “§ 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura.” Sobre o tema o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474, que estabelece: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta à parte autora por força 

do acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. 

Assim, o pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na 

exordial não procede. Destarte, o autor faz jus ao recebimento de 

indenização pelo seguro obrigatório decorrente das lesões permanente e 

parciais da seguinte forma: - ombro esquerdo, 50% dos 25% da 

importância segurada para perda completa da mobilidade de um dos 

ombros (R$ 3.375,00), ou seja, R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos); - coluna lombar, 50% dos 25% da 

importância segurada para perda completa da mobilidade de um segmento 

da coluna vertebral (R$3.375,00), ou seja, R$1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos); e - estrutura torácica, 10% dos 

100% da importância segurada para lesões de estruturas torácicas 

(R$13.500,00), qual seja, R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). 

Somados, tais valores perfazem o montante de R$4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a fim de 

condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de 

R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) à parte autora, a 

título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com 

veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório 

DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o 

evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial 

pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima 

do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005332-83.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCELO DOMINGOS DE MAGALHAES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta por 

Marcelo Domingos de Magalhães em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, ambos já qualificados nos autos em 

epígrafe, pelos fatos e fundamentos constantes na exordial. Relata a 

inicial que, o autor foi vítima de acidente de trânsito em via pública, no dia 

18 de setembro de 2016, sofrendo lesões corporais, causando invalidez 

permanente a um membro superior. Assim, pugna pela condenação da 

requerida ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescida de juros e correção monetária. Pede os benefícios da justiça 

gratuita. Devidamente instruída, a inicial foi recebida (id. 4951434), 

deferindo a gratuidade da justiça, bem como designando audiência de 

conciliação. No Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, a 

audiência de conciliação restou infrutífera, em virtude da ausência de 

proposta de acordo. Na ocasião, a advogada da parte autora requereu a 

juntada do laudo pericial. (Id. 6142491). Aportou-se aos autos a avaliação 

médica realizada durante a sessão de conciliação (Id. 6142495). A 

requerida juntou aos autos a sua contestação (Id. 6771964). Por sua vez, 

o autor apresentou sua impugnação à contestação (Id. 6859963). Decisão 

saneadora foi proferida (Id. 15463265). Posteriormente, a requerida 

manifestou-se concordando com a avaliação médica e informando que 

não tem interesse na produção de outras provas (id. 15885277). Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Verifica-se que, 

as partes não têm interesse na produção de novas provas, que a prova é 

exclusivamente documental e pericial, de modo que o feito se encontra 

satisfatoriamente instruído. Diante da desnecessidade de produção de 

novas provas, (artigo 355, incisos I, do CPC) e atento ao artigo 1º, inciso II, 

do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a 

prioridade na tramitação de ações em que figure como parte pessoa 

portadora de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, 

passo ao julgamento da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise do 

mérito. Em análise do mérito, verifica-se que os documentos acostados à 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, embora não tenha 

sido realizada perícia formal, a avaliação médica constante nos autos a 

supre perfeitamente, pois elaborada por médico perito e responde de 

forma clara e conclusiva às questões necessárias à solução da lide, não 

tendo as partes manifestado discordância com esta. Referida avaliação 

médica indicou a existência de dano anatômico e/ou funcional definitivo no 

ombro esquerdo no percentual de 50%, bem como lesão na coluna lombar 

no percentual de 50% e lesão na estrutura torácica no percentual de 10%. 

Assim, as lesões apresentadas são parciais incompletas. Segundo o art. 

3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “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: até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de invalidez permanente.”. Para aferir o quantum devido, 

destaca-se que a situação se amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo 

em comento, com a seguinte redação: “§ 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 
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disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura.” Sobre o tema o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474, que estabelece: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta à parte autora por força 

do acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. 

Assim, o pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na 

exordial não procede. Destarte, o autor faz jus ao recebimento de 

indenização pelo seguro obrigatório decorrente das lesões permanente e 

parciais da seguinte forma: - ombro esquerdo, 50% dos 25% da 

importância segurada para perda completa da mobilidade de um dos 

ombros (R$ 3.375,00), ou seja, R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos); - coluna lombar, 50% dos 25% da 

importância segurada para perda completa da mobilidade de um segmento 

da coluna vertebral (R$3.375,00), ou seja, R$1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos); e - estrutura torácica, 10% dos 

100% da importância segurada para lesões de estruturas torácicas 

(R$13.500,00), qual seja, R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). 

Somados, tais valores perfazem o montante de R$4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a fim de 

condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de 

R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) à parte autora, a 

título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com 

veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório 

DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o 

evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial 

pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima 

do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 352837 Nr: 17896-82.2014.811.0002

 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: JOSEFA DE JESUS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 327009 Nr: 23343-85.2013.811.0002

 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: LIDIANE ROCHA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a requerente por litigância de má-fé ao pagamento 

de multa de 2% do valor atualizado da causa.Condeno, ainda, a parte 

autora em custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, tendo em vista 

que lhe foi deferido a gratuidade da justiça (fls. 18), neste tópico, a 

exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o 

art. 98, § 3º do CPC. Confirmo os honorários periciais fixados, 

expedindo-se a respectiva certidão para cobrança.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 547560 Nr: 13826-80.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFEDERAL EQUIPAMENTOS PARA 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:MT 6.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução, 

extinguindo-se o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, e determino o prosseguimento da 

execução.Condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e despesas processuais, bem assim os honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do CPC. A execução da verba de sucumbência está subordinada 

ao disposto no §3º do artigo 98, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, traslade cópia desta decisão aos autos principais, arquivando 

o feito no seguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 235815 Nr: 15802-40.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOFEDERAL EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:MT 6.608, LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - OAB:23252/O

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 70, e em consequência, via sistema BACEN-JUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada até o 

montante do débito em execução (R$ 70.528,05 – CPF: 535.241.791-34).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta 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.
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Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443945 Nr: 8795-50.2016.811.0002

 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: OTACÍLIO FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIN FEITOSA - 

OAB:13940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPONOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da 

causa, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da 

causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º 

do CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 

98, §3º, do CPC, haja vista que este é beneficiário da justiça gratuita. 

Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, 

sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 283357 Nr: 2214-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON ALEÇANDRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FRANCISCO DE ALMEIDA, CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A REDE/CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:5089-B/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Sfpinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 176, intime-se o credor/exequente a se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 

dias.

 Decorrido o prazo, 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.: 386547 Nr: 3033-87.2015.811.0002

 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: FERNANDO FIGUEIREDO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A (ENERGISA) - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127A

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito constante na negativação 

realizada pela ré no valor de R$9.466,80 (nove mil quatrocentos e 

sessenta e seis reais e oitenta centavos - contrato n. 20131206131947 – 

fl. 33), bem assim ratifico a liminar concedida à fl. 47/49.Condeno a 

demandada a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, 

no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a contar da inclusão da negativação (evento danoso) e 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação; 

tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos 

profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.No 

mais, diante da ausência injustificada da parte autora em audiência de 

conciliação (fl. 115), 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.: 425846 Nr: 25061-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 13.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654/MG

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 31de janeiro de 2019, às 16h20min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes.

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, § 8°, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 300183 Nr: 21116-59.2012.811.0002

 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: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO COSTA VERDE LTDA. (POSTO 

COSTA VERDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - OAB:OAB/SP 

227.541, FABIO ANDRE FADIGA - OAB:OAB/SP 139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Diante do exposto, rejeito os embargos monitórios e, por conseguinte, 

JULGO PROCEDENTE a ação monitória, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, constituindo de pleno direito o título executivo 

judicial em favor da autora no valor de R$ R$ 28.909,15 (noventa e oito mil, 

novecentos e nove reais e quinze centavos), corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir da data da emissão das notas fiscais e juros moratórios 

a partir da citação.Em razão da sucumbência da parte requerida e com 

base no Princípio da Causalidade, condeno a parte demandada no 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

observado o disposto no artigo 85, §§ 2º, do Código de Processo Civil. P. I 

e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 448758 Nr: 11270-76.2016.811.0002

 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: MARIETA DE CAMPOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 
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DE ENERGIA ELÉTRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901, CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:MT 17.567

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT 4.062

 Vistos etc.

Marieta de Campos Santos ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais 

c/c Repetição de Indébito em face do Energisa Mato Grosso S/A, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 161/163, 

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 NCPC.

Custas conforme acordado.

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.

 Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 221129 Nr: 1359-84.2009.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI FELIPE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETCREDI ASSESSORIA E FOMENTO 

COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KELLER NETO - 

OAB:13889-E, ESTELA CUNHA VELTER RONDON - OAB:4984-MT, 

KARINE UNDRE DE LARA - OAB:, RONAN JACKSON COSTA - OAB:, 

SILVA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e declaro 

extinta a obrigação no tocante ao débito no valor de R$ 27,60 (cinte e sete 

reais e sessenta centavos), confirmando a liminar deferida para todos os 

efeitos legais. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme art. 85, § 8º, do CPC, todavia, 

fica suspensa sua exigibilidade, face ser beneficiário da justiça 

gratuita.Transitada em julgado, determino o levantamento da quantia 

depositada em favor do requerido, contudo, por encontrar-se em lugar 

incerto, arquivem-se os autos, ficando à disposição da ré os valores 

depositados na Conta Única.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251938 Nr: 11103-69.2010.811.0002

 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: MICHELLE ROSSETTO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA IGNACIO DA 

SILVA - OAB:8983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a 

parte requerida BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) à título de danos morais à requerente MICHELLE ROSSETTO 

DIAS, 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), bem como declarar a inexistência dos débitos com relação aos 

contratos de nº 404.302.128 e 404.302.126Confirmo para efeitos legais a 

tutela concedida.Conforme já determinado na decisão e fls. 107, a perícia 

será paga pela parte requerida, caso o autor fosse vencedor, não 

merecendo guarida o petitório de fls. 140 também com relação á redução 

dos honorários periciais arbitrados, uma vez que o valor de R$ 1.500,00 

está dentro dos parâmetros de valores fixados pelo CNJ.Assim, deverá a 

parte requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais. Prazo: 10 

dias. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez 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. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 205971 Nr: 1973-26.2008.811.0002

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO PINTO ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:MT/ 9106, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido 

JOÃO PAULO PINTO ORTEGA ao pagamento da quantia de R$ 11.188,91 

(onze mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e um centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, bem como correção monetária a partir do vencimento das notas 

fiscais. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, devidamente corrigido, de 

acordo com o disposto no art. 20, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 20021 Nr: 2177-51.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL VÁRZEA 

GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5.026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 Certifico que fica designada praças do leilão para os dias 04/12/2018 e 

12/12/2018, às 14:00 horas, a ser realizada pela Central de Leilões da 

Comarca de Cuiabá/MT. O leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n. 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT., o leilão eletrônico a leiloeira oficial Sr.ª Poliana 

Mikejevs Calça Lorga, utilizará o Site: www.sbjud.com.br e/ou 

www.maludicial.com.br, e o leiloeiro rural Sr. Kleiber Leite Pereira Junior, 

utilizará o site www,kleiberleilões.com.br (conforme Ofício Circular n. 

005/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439943 Nr: 6767-12.2016.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VINICIO PORTO DE 

AQUINO - OAB:OAB/MT14.250-A, Thiago Henrique de Souza - 

OAB:25141/O

 Certifico que a parte Requerida apresentou a Constetou tempestivamente 

dentro do prazo legal. INTIMO a parte Requerente para Impugnar a 

Constestação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 76671 Nr: 8887-48.2004.811.0002

 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: VALMIR DOMINGOS MARINS, R.S.M. e outro rep. Por 

seu pai VALMIR DOMINGOS MARINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAIS FUNDAÇÃO DE SAÚDE COM. DE V. 

GRANDE/MT-HOSPITAL SÃO LUCAS, AMECOR, IVAN MONTEIRO DA 

SILVA JÚNIOR, DOUGLAS ALBERTO DE ARRUDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE F. GODOY - 

OAB:6692, JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JUNIOR - OAB:6398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Gonçalves da Silva - 

OAB:4181, Ana Maria Sordi Teixeira - OAB:6.357 OAB/MT, Dr. 

HELDER COSTA BARIZON - OAB:7.195, Flávio Geraldo De Azevedo - 

OAB:6.368-E/OAB/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - UNIVAG - OAB:, Lécia 

Nídia Ferreira Taques - OAB:9412, LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/O MT, LUIZ 

JOSE FERREIRA - OAB:8212, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 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.: 5311 Nr: 12452-98.1996.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROSOLEM NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS MARIMON - OAB:3434/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA 

DA SILVA - OAB:3073/MT

 Intimação ao requerido 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.: 401271 Nr: 11992-47.2015.811.0002

 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: ALEXSANDRO CIPRIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 208626 Nr: 4399-11.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR SCHMIDT TRAVAINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS OÇANHA GONÇALVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. WILLIAN 

POSCA PIVOTTO, OAB-MT 18634, PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20021 Nr: 2177-51.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL VÁRZEA 

GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5.026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL 

VÁRZEA GRANDE, CNPJ: 24771958000144. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: UMA SALA SOB O Nº 114 DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL 

DE VÁRZEA GRANDE, SITO NA AV. CASTELO BRANCO, VÁRZEA 

GRANDE-MT, COM ÁREA REAL DE 52,92 M2; FRAÇÃO IDEAL DE 0,99%; 

FRENTE PARA O HALL E ELEVADORES; FUNDOS PARA O SUL; LADO 

DIREITO COM SALAS DE FINAL 2; LADO ESQUERDO COM AS SALAS DE 

FINAL 5. SITUA-SE NO DÉCIMO PRIMEIRO PAVIMENTO E CONTÉM WC E 

COPA.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, homologo o laudo de avaliação de 

fls. 463.2 – A teor do disposto no art. 844 do Novo Código de Processo 

Civil, a averbação da penhora recaída sobre bens imóveis é de encargo 

do exequente, mediante apresentação de certidão de interior teor do ato, 

no ofício imobiliário, independentemente de mandado judicial.3 – Deverá 

também o credor trazer matrícula atualizada do imóvel para posterior hasta 

pública. Prazo: 10 dias.4 – Cumprido o item “3”, e, em atendimento ao 

requerimento formulado pelo credor às fls. 468, determino a designação 

de datas para realização de praça judicial, devendo ser expedidos os 

respectivos editais, que deverão conter os requisitos ditados pela lei (CPC, 

art. 886) e haverão de ser publicados na forma do art. 887, § 1º e 3º e art. 

889, ambos do Código de Processo Civil.O leilão será presidido pelo 

leiloeiro oficial e desde logo, fixo a comissão do leiloeiro em 5% sobre o 

valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante, não se incluindo no 

valor do lance, o que deverá ser informado previamente aos interessados. 

A esses atos as partes deverão ser cientificadas por intermédio de seu 

advogado ou, não o possuindo, pessoalmente (CPC, art. 889).Eventuais 

credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que 

não sejam de qualquer modo parte na execução, haverão de ser 

intimados, pessoalmente e por mandado, ao menos 05 (cinco) dias antes 

da primeira praça (CPC, art. 889, V).5 - Intimem-se e cumpra-se, com as 

providências necessária.

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, 24 de outubro de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009500-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MAGALHAES DE SOUZA (AUTOR(A))

ELIAS MORAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DIAS DE AMORIM (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009500-60.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELIAS MORAES DE SOUZA, HILDA MAGALHAES DE SOUZA 

RÉU: BENEDITO DIAS DE AMORIM Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que o autor pleiteou a citação por edital dos confinantes e terceiros. 

Todavia, na Ação de Usucapião forma-se litisconsórcio passivo 

necessário entre proprietário do imóvel e os confinantes, de forma que 

faz-se requisito da petição inicial a qualificação e o endereço completo 

destes para possibilitar a citação, conforme disposto no art. 319, II, do 

CPC, sendo que a citação por edital somente teria cabimento, após 

esgotados os meios de localização destes, o que não é o caso dos autos. 

Ademais, constata-se que o autor indicou na exordial apenas dois 

confinantes, todavia o imóvel que pretende usucapir não é de esquina de 

modo que deverá indicar e qualificar todos os confinantes do imóvel. Ante 

o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando 

a qualificação de todos os confinantes e informando o endereço atual 

para citação. Procedida a emenda à inicial, cumpra-se nos termos a 

seguir: I – Cite-se aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como todos os confinantes do referido imóvel; II – Por 

edital, com prazo de 30(trinta) dias, citem-se os eventuais interessados 

em lugar incerto, caso hajam (art. 259, I, do CPC); III – 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); IV – 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 façam os autos conclusos. 

Concedo, à parte autora a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e 

99 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 24 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009540-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009540-42.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PEDRINA MARIA DA SILVA RÉU: IMOBILIARIA CASA PROPRIA 

LTDA - ME Vistos. Compulsando os autos, verifico que a autora pleiteou a 

citação dos confinantes, todavia deixou de mencionar quem são os 

confinantes e qualifica-los. De tal modo, considerando que na Ação de 

Usucapião forma-se litisconsórcio passivo necessário entre proprietário 

do imóvel e os confinantes, é requisito da petição inicial a qualificação e o 

endereço completo destes para possibilitar a citação, conforme disposto 

no art. 319, II, do CPC. Ademais, constata-se que o autora é qualificada 

como viúva, contudo não consta na certidão de casamento acostada aos 

autos a averbação do óbito do cônjuge varão (16044239), bem como não 

foi juntado aos autos a certidão de óbito deste, sendo que na procuração 

consta que é casada, sendo que também foi juntada aos autos 

procuração do seu marido (id. 16044454). Ressalta-se que quando a ação 

versar sobre direitos reais imobiliários, é requisito fundamental, quando a 

parte declara-se casada, a apresentação da outorga uxória/marital, 

conforme dispõe art. 73, do CPC, sob pena de nulidade processual (art. 

74, parágrafo único, CPC). Logo a autora deverá comprovar o seu estado 

civil e/ ou emendar a inicial para incluir seu cônjuge ou juntar outorga 

uxória. Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial. I – Informar e qualificar os confinantes; II – 

Comprovar a viuvez ou emendar à inicial para incluir seu cônjuge ou juntar 

outorga uxória. Concedo, à parte autora a gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Várzea Grande, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008481-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE ALMEIDA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL VAZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

valfranio batista da silva OAB - MT0014010A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008481-53.2017.8.11.0002 

AUTOR(A): ROGERIO DE ALMEIDA GONCALVES RÉU: JOSE MIGUEL VAZ 

Vistos, etc. Considerando o teor da certidão de id. 15984549, DEFIRO o 

pedido, registrado sob id. 16054411, realizado pelo demandado e autorizo 

o arrombamento do imóvel objeto dos autos para integral cumprimento da 

liminar concedida no RAI n. 1010085-21.2018.8.11.0000. Outrossim, 

cancelo a solenidade designada para o dia 27.11.2018, posto que já 

ocorreu uma tentativa de conciliação em que todas as partes 

compareceram, conforme termo de audiência acostado no id. 15081579. 

No mais, considerando que, as partes pugnaram pela produção de prova 

de forma genérica, concedo o prazo de 10 (dez) dias para especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Após retornem os autos conclusos para saneamento ou 

eventual julgamento antecipado. Várzea Grande, 24 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: 1001530-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN GREIFE DE SOUZA (AUTOR(A))

CIBELE MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO DA SILVA NOGUEIRA (TESTEMUNHA)

HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (PERITO / INTÉRPRETE)

JOSE VICENTE DE LIMA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001530-77.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

CIBELE MAGALHAES DA SILVA, JHONATAN GREIFE DE SOUZA RÉU: 

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP Vistos etc. 

Fixados os honorários pela Sra. Perita (Id. 15288279) a parte requerida 

impugnou os valores sob alegação de que este extrapola o valor médio 

fixado para trabalhos da mesma natureza, conforme Id. 16026715, o que 

tenho não merece acolhida. Com efeito, a fixação da verba honorária do 

perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido, o tempo de execução, a natureza e o valor da causa, não 

podendo ser olvidado o princípio da moderação. Nesse sentido, a 

jurisprudência: HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. A fixação do valor dos 

honorários periciais está diretamente ligada ao poder discricionário do 

Juiz. É certo que os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se 

em conta as características do trabalho desenvolvido, como, por exemplo, 

maior ou menor complexidade, a qualidade e o alcance da perícia, o tempo 

demandado, a necessidade de deslocamento e, também, a especialidade 

do profissional, bem como os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e equidade. (...) (TRT-4, RO 00101048920115040661 

RS, 1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, Relator Francisco Rossal de 

Araújo, 03/04/2014). Nesse passo, observo que a Sra. Perito fixou o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos trabalhos periciais, indicando 

pormenorizadamente o valor de cada hora a ser trabalhada e a quantidade 

de horas necessárias para o desenvolvimento do trabalho. Desta feita, 

considero o referido valor justo e razoável para o trabalho a ser 
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desenvolvido, tendo em vista os valores costumeiramente cobrados em 

perícias de igual natureza. Assim, mantenho o valor dos honorários 

apresentados pela Sra. Perita e determino que a requerida realize o 

depósito dos HONORÁRIOS, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com a aplicação de 

MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código de Processo Civil. Cumprida a 

determinação supra, dê-se início a perícia determinada nos autos. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009604-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE LEMES DE CAMPOS OAB - MT25569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009604-52.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

LUCINEIA CARDOSO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Compulsando 

os autos, constatei que embora a tutela de urgência pleiteada seja a 

suspensão dos descontos efetuados pela requerida no benefício de 

pensão da autora, esta se limitou a formular pedido final indenizatório o 

que não é suficiente para salvaguardar a sua pretensão. Dessa sorte, 

determino venha a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, especificando o pedido de declaração de inexistência da 

relação jurídica ou de inexigibilidade da dívida em tese cobrada 

indevidamente, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 402968 Nr: 12909-66.2015.811.0002

 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: PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAIS LTDA, MOACIR 

LAZARO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. MARTINS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Malgrado o teor das razões recursais, não vislumbro qualquer mudança 

no cenário fático ou jurídico que possa alterar a decisão atacada, sendo 

certo que entendo serem suficientes os argumentos ali consignados.

 Posto isso, mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos.

No impulso do processo, designo audiência de conciliação para o dia 

03/12/2018, às 16:30h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC.

Cite-se a parte requerida, por mandado no endereço declinado às fl. 

112-v, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias, consignando as advertências já insertas 

na decisão de fls. 79, devendo o mandado ser instruído com cópia da 

petição inicial e da petição de fl. 112.

Outrossim, ressalto a parte autora 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, cabendo a esta, interessada que é 

no desenlace do processo, contatar o Meirinho com vistas ao efetivo 

cumprimento da diligência.

Destarte, uma vez requerida à condução e deferida a providência, o que 

tenho como acolhida no presente caso, caberá à parte solicitante contatar 

o Oficial de Justiça tão logo este esteja em posse do Mandado, com vistas 

ao oferecimento dos meios a que se comprometeu.

Segue informações em uma lauda.

Cumpram-se. Intimem-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 23 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 445604 Nr: 9728-23.2016.811.0002

 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: ADÃO GONÇALO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECUJUS DE JOSE DESIDÉRIO DE PINHO, 

DECUJUS DE NA SIMÔA DE PINHO, MARIA ANADIR DE OLIVEIRA PINHO, 

GUANIRA DE PINHO CAMPOS, ANDRÉ SOUZA BORGES NETO, 

ADALBERTO OTTONELI, AURELIANO JOSÉ DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCIZIO C. S. DE CAMARGO - 

OAB:11.980-a, TARCIZIO CARLOS DE SIQUEIRA CAMARGO - OAB:MT 

11.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 86

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 106411 Nr: 2597-12.2007.811.0002

 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: EMPREEDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENIL DA SILVA ALMEIDA, APARECIDA 

CARDOSO DA SILVA, LELSON SANTANA DA SILVA, ANGELA 

APARECIDA GUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13.913/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta 

por Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. em desfavor de Renil 

da Silva Almeida, Aparecida Cardoso da Silva, Lelson Santana da Silva e 

Ângela Aparecida Gueis, todos devidamente qualificados nos autos.

As partes Renil da Silva Almeida, Aparecida Cardoso da Silva e Ângela 

Aparecida Gueis em audiência de conciliação, presidida por conciliador 

designado, celebraram acordo e requereram a sua homologação (fl. 286), 

razão pela qual os autos permaneceram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes.

A ação não versa sobre direito indisponível.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo formulado à fl. 286, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, resolvo o mérito, 

em relação aos requeridos Renil da Silva Almeida, Aparecida Cardoso da 

Silva, Lelson Santana da Silva e Ângela Aparecida Gueis, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, em relação 

aos requeridos Renil da Silva Almeida, Aparecida Cardoso da Silva e 

Ângela Aparecida Gueis e honorários advocatícios na forma pactuada.

Outrossim, considerando que a demanda continuará em face do requerido 

Lelson Santana da Silva, aguarde-se o cumprimento do mandado expedido 

à fl. 282.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 23 de outubro de 2018.
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 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 209251 Nr: 5026-15.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVANIR ALVES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio João Calmon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:12.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANNE DE FRANÇA COSTA - 

OAB:14.888 OAB/MT, LUCAS WENDER CURVO RONDON - 

OAB:15913/MT

 Posto isso, julgo procedente os pedidos iniciais para DETERMINAR a 

desocupação pelo requerido do imóvel descrito na petição inicial e, por 

consequência, IMITIR a autora na posse do bem. Ainda, condeno a parte 

requerida ao pagamento de indenização pela ocupação do bem, que 

deverá ser apurado na respectiva liquidação por arbitramento. Por 

conseguinte, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, atento à natureza e importância da causa, o local da prestação do 

serviço, o grau do zelo profissional e o tempo em que a demanda se 

processou (CPC - §2º, art. 85).Transitada em julgado a sentença, 

certifique-se, e após expeça-se mandado de imissão na posse em favor 

da parte autora. Oportunamente, arquivem-se os autos com baixa e 

anotações.P.I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 16 de agosto de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004738-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000728-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA NEUZALINA DA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

Correspondência Devolvida (Id. 13628117), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001214-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ADAO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001781-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIZ DOS ANJOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002347-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINELDA SOLANGE VIANA MARTINELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003317-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DE LIMA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001320-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA BOM DESPACHO CURVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1008867-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEARIA RODRIGUES LTDA - ME (AUTOR(A))

DA CRUZ E FENIMAN LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO(A))

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRF S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO(A))

FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA OAB - MT6740/O 

(ADVOGADO(A))

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para efetuar o pagamento, no prazo de 

24 horas, referente à perícia realizada, conforme determinação de ID 

13268163.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001469-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

KEDMA DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA OAB - RS87146 (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

HYDRA CORONA SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE AGUA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

AYMORE (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das recuperandas para que, providenciem a publicação do 

edital disponibilizado, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo, em seguida, 

juntar nos autos os comprovantes de publicação, conforme determinado 

no ID 15641238.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008890-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA APARECIDA MOURA DE AMORIM (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007286-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA REGIONAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 

(IMPUGNANTE)

ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA (IMPUGNANTE)

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007286-96.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se da Impugnação Contra à Relação De Credores 

interposta pelas recuperandas REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA; 

ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA e TRANSPORTADORA 

REGIONAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA por dependência aos autos 

da recuperação judicial (Autos N.º 1001623-69.2018.8.11.0002), conforme 

autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Preconiza o artigo 300 

do 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”. Postergo à análise do pedido de 

tutela para após formação do contraditório, uma vez que, assim feito, este 

Juízo terá elementos seguros ao seu convencimento. Assim, intime-se o 

devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os 

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá 

juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009214-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 507 de 549



Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009214-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 446876 Nr: 10353-57.2016.811.0002

 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: OZÉLIA MARIA FALBOT DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA, ESCOLA MUNICIPAL NAIR DE OLIVEIRA, IGREJA 

CATÓLICA, ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, JÚLIO CÉSAR FONSECA SPINEL - OAB:SP 173.214

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora manifestou-se às 

fls.306, acerca das provas que pretende produzir.

Assim, intime-se a parte requerida, para que, querendo especifique as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, voltem-me conclusos para saneamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386417 Nr: 2894-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAP, MARELI PESCADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos.

À vista da ausência injustificada da autora na audiência de conciliação, 

com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de multa no 

equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, revertido em 

favor do Estado de Mato Grosso.

 Tendo em vista que a concessão de gratuidade não afasta o dever de o 

beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas, 

nos termos do art. 468, §4º da CNGC, proceda a secretaria conforme 

determinado na seção 28 da CNGC.

De outro norte, considerando que a autora não compareceu às 

audiências, resta configurado o abandono da causa.

De tal modo, à vista do disposto na Súmula 240 do STJ, intime-se a 

requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar e requerer o que 

entender de direito.

 Consigne-se que a ausência de manifestação, implicará na anuência 

tácita com a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, III, do CPC.

Após, abra-se vistas ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 294477 Nr: 14618-44.2012.811.0002

 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: MARCELO SILVINO ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUNTE 

CANÃL - OAB:13.578-A, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 Diante do exposto, DECLARO SANEADO O FEITO.Fixo como pontos 

controvertidos a existência e validade do contrato existente entre as 

partes e a existência de danos morais. (art. 357, II, do CPC).Assim, defiro, 

a prova requerida pelo autor (fls. 113), consistente em prova pericial. No 

mais, em se tratando de relação de consumo, em que é evidente a 

hipossuficiência do autor frente a requerida, defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova.Determino que a demandada junte aos autos o contrato 

original e documentos apresentados pelo adquirente no momento da 

contratação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumir a sua 

inexistência e/ou nulidade.Para a realização da perícia nomeio Para 

realização da perícia grafotécnica NOMEIO o Sr. JOSÉ ERNESTO 

BARBOSA DE SOUZA,(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 345813 Nr: 12466-52.2014.811.0002

 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: ZELINDA MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA ODONTOLÓGICA VÁRZEA GRANDE 

LTDA, DR. LEO SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos.

Determino que se aguarde o cumprimento da decisão proferida nos autos 

em apenso (Processo n° 13169-46.2015.811.0002. Código: 403530), a fim 

de que sejam decididas simultaneamente, nos termos do art. 57, do CPC.

Intimem-se e Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 421717 Nr: 22869-46.2015.811.0002

 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: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA, 

IMOBILIÁRIA NOVO LAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264-MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:MT 4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DE SOUZA 

CORREIA - OAB:10031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:MT 

4.032

 Vistos.

Verifica-se que no decorrer da demanda, as partes informaram a 

realização de acordo, acostaram aos autos minuta incompleta, conforme 

fls.326.

 No seguimento, encaminharam via e-mail cópia da respectiva minuta, 
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contudo, não é a via adequada para o protocolamento de documentos.

 Sendo assim, determino a intimação das partes, para que juntem aos 

autos minuta original de acordo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

não homologação.

Cancelo a audiência designada para o dia 26 de outubro de 2018.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 375214 Nr: 23202-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERNANI ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marines carolina zimmer 

martins - OAB:MT 23.517/O, RUBIA MARA BARTH - OAB:MT 15.243, 

VANUZA MARCON MATHEUS SILVEIRO - OAB:12.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN JÚNIOR - 

OAB:305.323

 Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora acerca do decurso do prazo e se houve 

manifestação/providência da parte, no prazo concedido às fls.319.

 Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 23 de novembro de 2018, às 

16h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer 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.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 67765 Nr: 3549-93.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KÁTIA ELISA FERRONATTO, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZÉLIA LOPES MARAN - 

OAB:6372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, GLAUCO DE GÓES GUITTI - OAB:OAB/MT 10320 B, JOÃO 

CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024

 Vistos.

Considerando o teor da manifestação acostada pela requerente ás 

fls.732/747, faz-se pertinente a intimação da parte requerida para se 

manifestar nos autos acerca dos documentos apresentados.

Sendo assim, considerando que não se proferirá decisão contra uma das 

partes sem que ela seja previamente ouvida, nos termos do artigo 10º do 

CPC, intime-se a autora para se manifestar nos autos. Prazo 10 dias.

Decorrido o prazo certifique-se e retornem os autos conclusos para 

apreciação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 511394 Nr: 19777-89.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO DE FIGUEIREDO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:MT 11.660/O, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DE PAULA 

MOTERANI HINTZE - OAB:16.236

 Vistos.

Recebo os presentes embargos para processamento, uma vez que são 

tempestivos, conforme certidão de fls. 37.

 Intime-se a embargada para se manifestar no prazo de 15 dias (artigo 

920, inciso I, do NCPC) com as advertências do artigo 344, do NCPC, bem 

como consignando que deverá indicar e justificar as provas que pretende 

produzir.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 381421 Nr: 27816-80.2014.811.0002

 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: NELSON VENDELINO WELTER, ADELAR JOARES 

BOMM, JOSE MARIO NOGEKOWSKI, CHRISTIANOALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE LAVROFÉRTIL PRODUTOS 

DA LAVOURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANOALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16123/A/MT, ELIAS HORACIO DA 

SILVA - OAB:4816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238-OAB-MT, JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - 

OAB:42751/RS, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT

 Vistos.

Considerando a substituição do Administrador, intime-se o novo 

Administrador Judicial para manifestar-se. Prazo: 05 (cinco) dias.

Abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, volte-me conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 291770 Nr: 11518-81.2012.811.0002

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, ODORICA 

MORAES DE OLIVEIRA, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT9473, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:MT 12.909/0, JOSE 

ANTONIO ARMOA - OAB:MT 10.372-B

 Certifico que o patrono da parte requerida não estava cadastrado no 

Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo pelo qual 

encaminho o movimento "Com Resolução do Mérito->Homologação de 

Transação", de 19/03/2018, para nova publicação: "Vistos, em correição. 

Trata-se de EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA distribuída por dependência 

aos autos n.º 10.569-57.2012.811.0002 (código 290916), no qual foi 

homologado por sentença, transitada em julgado, o acordo entabulado 

entre as partes. No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às 

fls. 651/652, pugnando pela suspensão do feito, até cumprimento integral 

do acordo. Decorrido o prazo de suspensão e considerando que a parte 

GINCO URBANISMO LTDA, manifesta-se informando o cumprimento 

integral do acordo nos autos, bem como requer seja expedido ofício ao 

Cartório do Primeiro Serviço Notarial e de Registro Comarca de Várzea 

Grande determinando a transferência da titularidade do imóvel objeto das 

matrículas nº 90.921 e 3.582 (fls. 690/691).Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. As custas processuais e os 

honorários advocatícios serão suportados na forma pactuada. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e anotações 

pertinentes. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de março de 2018. 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA, Juíza de Direito".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 403530 Nr: 13169-46.2015.811.0002

 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: ZELINDA MACIEL DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA ODONTOLÓGICA VÁRZEA GRANDE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos.

Em análise dos autos verifica que não há pedidos de nulidades que 

ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo o feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra.

Desse modo, DECLARO SANEADO O FEITO.

 Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos 

controvertidos a comprovação da prática de ato ilícito pela requerida e/ou 

seus prepostos, a configuração de danos morais e a responsabilidade 

civil da requerida em indenizar aos autores.

Defiro a produção de prova requerida pela parte autora, consistente em 

prova testemunhal do perito e depoimento pessoal do requerido, ficando 

este desde já advertido de que deverá comparecer à audiência de 

instrução e julgamento, sendo presumidos confessados os fatos alegados 

caso não compareça ou comparecendo, se recuse a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão (CPC. § 1º, art. 385). Consigno que, caso 

queira provar o alegado por meio de documentos deverá fazê-lo no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Para tanto, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

dezembro de 2018 às 15horas.

Se ainda não o fizeram, as partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas com prazo de 30 (trinta) dias antecedentes à audiência 

designada e com observância da regra processual (CPC – art. 450), sob 

pena de indeferimento.

A intimação das testemunhas arroladas deverá ser providenciada pela 

parte que as arrolou (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 da testemunha importa 

na desistência de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, 

do NCPC.

Intime-se, pessoalmente, o representante da requerida para comparecer à 

audiência (art. 385, § 1º, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287210 Nr: 6507-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE 

AZEVEDO, FRANCISCO KENNEDY SCOFONI F.DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZAN JUNIOR - OAB:SP 

305.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE INFANTINO FRAÇA - 

OAB:MT 14.668, marines carolina zimmer martins - OAB:MT 

23.517/O, RUBIA MARA BARTH - OAB:MT 15.243, VANUZA MARCON 

MATHEUS SILVEIRO - OAB:12.762/MT

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 23 de novembro de 2018, às 

16h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer 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.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 448990 Nr: 11393-74.2016.811.0002

 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: TENDA IMOBILIÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO NAJJAR, CONENGE CONSTRUÇÃO 

CIVIL LTDA, AMAZON CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIRA VAZ DA SILVA - 

OAB:OABMT21.354, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BENETI - 

OAB:3.065/MT, JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - OAB:11540, 

LETICIA PEREIRA - OAB:18291, THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - 

OAB:MT 14.858, VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618/MT

 INTIMAÇÃO da requerida Connenge - Construção civil, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar quanto à petição e documentos juntados pelo 

requerente às fls. 397/461.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 410393 Nr: 16845-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ASSUNÇÃO CORREA, GENEROSA SILVA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração constante às 

fls. 148/51, determino a intimação da parte contrária para se manifestar em 

5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC).

Por fim, retifique-se o polo ativo da presente demanda para fazer constar 

como autores: JORGE ASSUNÇÃO CORREA e GENEROSA SILVA 

SANTOS CORREA.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 447684 Nr: 10760-63.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFV, DENIANE CRISTINA VIEIRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PAULISTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA T. DE 

ALMEIDA - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE 

ALVARENGA MATOS - OAB:62.764/SP

 Vistos.

Tendo em vista tratar-se de interesse de menor, dê-se vista dos autos ao 

douto representante do Ministério Público para elaboração de parecer.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 286732 Nr: 6018-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743, ROGÉRIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:OAB-MT 21521/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO do Requerido: BANCO DO BRASIL para, no prazo de 10 (dez) 

dias, informar dados bancários, com a finalidade de expedição de Alvará 

de liberação da quantia depositada nos autos às fls. 36, nos termos da 

Sentença de 22.2.2016 (fls. 57-v, último §).
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 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:

 INTIMAÇÃO da massa falida para que informe ou cumpra as obrigações 

contidas no art. 104 da lei 11.101/2005, mormente, os incisos II e V da 

alínea 'g', no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503090 Nr: 15372-10.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYONEY BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE -IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariádine Grossi - OAB:19442, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934

 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.: 308875 Nr: 4862-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA DE CAMPOS PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINUA IND. COM. E SERV. SINALIZAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BRANDÃO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16.013-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 479, a fim de conceder carga rápida dos 

autos ao Advogado Francisco Antunes do Carmo, para extração de 

cópias, nos termos do artigo 107, inciso I e § 3º, do CPC/2015.

Consigno ainda, que os autos estão no plano de trabalho deste Gabinete, 

devendo retornar conclusos com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 296047 Nr: 16325-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTES COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA, MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR ROMERO E CIA LTDA - ME, 

CARLOS CÉSAR ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10203, RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, a 

decisão publicada via DJE Nº 10290, de 09/07/2018, encontra-se 

totalmente equivocada ao andamento do presente feito, pelo que a torno 

revogada.

 Em atendimento ao pleito, procedi consulta junto ao sistema RENAJUD, 

conforme extrato anexo, contudo não foi encontrado nenhum veículo em 

nome do devedor CARLOS CESAR ROMERO E CIA LTDA-ME.

Para fins de análise do pedido retro, deverá o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias trazer aos autos o número correto do CPF da executada MARIA 

GAMA DA SILVA.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 444148 Nr: 8929-77.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BENEDITO ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 INTIMAÇÃO das partes para se manifestarem acerca do laudo pericial 

juntado nos autos pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205517 Nr: 1473-57.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIB FERRAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - OAB:170002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE FERNANDO PETRA DE 

MACEDO - OAB:7.152-ES

 Vistos.

Intime-se o douto patrono da parte exequente para que manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 05 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 86155 Nr: 8044-49.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IREVALDO GUTIERRES GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOIO METALÚRGICA E PRÉ-MOLDADO, 

SANDRO CAVALCANTE CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4939/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em relação à declaração de fraude contra credores, os efeitos e 

requisitos de sua configuração são diversos, uma vez que esta tem por 

escopo a anulação do negócio jurídico, desde que demonstrados os 

requisitos do "consilium fraudis" e do "eventus damni".Ressalta-se que a 

insolvência do devedor fica caracterizada pelo insucesso da execução, 

quando este - o devedor - é citado e não paga a dívida, e nem oferta bens 

à penhora, nem sendo encontrados bens para serem penhorados. 

Portanto, não merece prosperar a declaração pretendida – de fraude à 

execução.No mesmo passo, analisando os documentos de fls. 176/177 

para promover à inclusão no polo passivo a empresa S. C. Custódio & 

LTDA, verifica-se que no quadro de sócios consta o nome do executado. 

Assim sendo, considerando que a exequente busca a satisfação de seu 

crédito desde 2005, sem sucesso, não vejo óbice de a presente 

EXECUÇÃO ser dirigida também contra a empresa S. C. Custódio & LTDA, 

especialmente se levarmos em conta que tanto a empresa sucedida 

quanto a sucessora, eram administradas pela mesma pessoa - Sandro 

Cavalcante Custódio, o que reforça a convicção deste Juízo que esta 

última deve responder pelas obrigações da primeira.EXPEÇA-SE por 

mandado a citação da referida empresa, no endereço indicado ás fls. 

176.De outra banda, intime-se a parte exequente para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Prazo: 10 dias. Após, 

expeça-se mandado de citação para o executado Sandro Cavalcante 

Custódio, no endereço indicado às fls. 176.Por fim, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária providencie a retificação do polo passivo da presente 

demanda para a inclusão dos executados SANDRO CAVALCANTE 

CUSTÓDIO, conforme decisão de fls. 146; e, da empresa S. C. CUSTÓDIO 

& LTDA.Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 118219 Nr: 19802-49.2010.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ALIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação apresentada pela concordatária às fls.557/563.

 Abra-se vista ao Síndico, para manifestar o que entender de direito. 

Prazo: 05 (cinco) dias.

 Por fim, abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me imediatamente conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA, uma vez que se trata de 

processo de META2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 387079 Nr: 3354-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BORGES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 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.: 420614 Nr: 22335-05.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA ANTONIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S\A - MT FOMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11.373/MT, SILVIO JOSÉ BENITTES DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009483-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOVANY INACIO ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009483-24.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009484-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ACACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROBERTO PERTINHEZ OAB - SP229154 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS SANTOS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009484-09.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009498-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ANTONIO FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RENAULT DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009498-90.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008647-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008647-51.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta 

por BANCO DO BRASIL S.A por dependência aos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA, 

(Processo n.º 1002774-70.2018.8.11.0002), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05. Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 11, da Lei 

N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008706-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE SOUZA SAO PEDRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008706-39.2018.8.11.0002 

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. Em sendo apresentado os títulos junto à secretaria 

dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e faça os 

autos conclusos para deliberações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 24 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001042-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DE AQUINO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS OAB - MT15763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE BRASIL VIDA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SAUDE LTDA 

(RÉU)

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA KATTARINA BARGETZI NOBREGA OAB - PB12596 (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001042-25.2016.8.11.0002 

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. Várzea Grande/MT, 24 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001313-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HUMBERTO SCHMIT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001313-34.2016.8.11.0002 

Vistos. Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária quanto ao decurso de prazo 

para oferecimento da contestação, se houve manifestação/providência da 

parte. Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as 

provas que porventura ainda pretendam produzir nos autos, 

justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001390-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE DA COSTA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI OAB - MT0006448A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001390-43.2016.8.11.0002 

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. Várzea Grande/MT, 24 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001431-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERLEI LAMEL OAB - MT20943/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1001431-10.2016.8.11.0002 

Vistos. Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária quanto à tempestividade da 

contestação de Id.5005849. Certificada a contestação, abra-se vistas à 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Por fim, especifiquem as 

partes as provas que porventura ainda pretendam produzir nos autos, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para as 

deliberações pertinentes. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001936-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO FERREIRA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001936-44.2017.8.11.0041 

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. Várzea Grande/MT, 23 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009322-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERMINO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009322-14.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009395-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZENI MARIA FONSECA DA GUIA (EXECUTADO)

LUIZ PAULO DA GUIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009395-83.2018.8.11.0002 

Vistos . Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários previstos no artigo 319 do CPC, uma vez 

que a parte exequente não comprovou o recolhimento das custas 

referentes à distribuição da presente ação. Ante o exposto, intime-se o 

exequente para emendar a inicial, providenciando as regularizações 

observando todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Prazo: 15 

(quinze) dias. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009463-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009463-33.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários previstos no artigo 319 do NCPC, uma vez 

que a parte deixou de informar o endereço eletrônico de ambas às partes. 

Ademais que pese esta magistrada ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 
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sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator. 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1. A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme a 

jurisprudência supramencionada. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas 

abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC): 1. Trazer aos autos a cópia do 

requerimento administrativo juntamente com a prova da recusa ao 

pagamento por parte da seguradora na via administrativa, para posterior 

prosseguimento do feito. 2. Informar endereço eletrônico das partes. 

Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos. Intime-se e 

cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009517-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL PEREIRA RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009517-96.2018.8.11.0002 

Vistos . Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários previstos no artigo 319 do CPC, uma vez 

que a parte requerente não comprovou o recolhimento das custas 

referentes à distribuição da presente ação. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, providenciando as regularizações 

observando todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Prazo: 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009535-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NITO JURANDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ADRIANO MARTINS ZEM OAB - PR23910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. SCARRANARO DE CANDIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009535-20.2018.8.11.0002 

Vistos . Em análise dos autos, não consta a informação de que foram 

recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte 

exequente, 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 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/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009580-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON BRAGA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE GEALH (RÉU)

LUCILENE ALVES FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009580-24.2018.8.11.0002 

Vistos . Compulsando os autos, verifico que o autor requer os benefícios 

da justiça, ocorre que na inicial se qualifica como contador, caso assim 

pretenda deverá apresentar nos autos comprovação da sua situação 

financeira precária. Sendo assim, INTIME-SE a autora para emendar a 

inicial providenciando a 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) 

Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008523-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REPRESENTADO)

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI (TERCEIRO INTERESSADO)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008523-68.2018.8.11.0002 

Vistos. Verifica-se que, a parte impugnante atribuiu ao valor da causa à 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo tal valor não corresponde 

a real pretensão e, considerando que o valor da causa é matéria de ordem 

pública, o que na vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, 

o autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do pretendido, 

sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de 
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condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste sentido, o art. 

292, V, do NCPC, in verbis:” Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando a 

regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Corrigir o valor atribuído à causa. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 

2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA. Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008526-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REPRESENTADO)

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI (TERCEIRO INTERESSADO)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008526-23.2018.8.11.0002 

Vistos. Verifica-se que, a parte impugnante atribuiu ao valor da causa à 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo tal valor não corresponde 

a real pretensão e, considerando que o valor da causa é matéria de ordem 

pública, o que na vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, 

o autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do pretendido, 

sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de 

condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste sentido, o art. 

292, V, do NCPC, in verbis:” Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando a 

regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Corrigir o valor atribuído à causa. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 

2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA. Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000108-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SEBASTIAO PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000108-96.2018.8.11.0002 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente 

a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 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. Após, conclusos para 

as deliberações pertinentes. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004697-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME LTDA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004697-68.2017.8.11.0002 

Vistos. Compulsando aos 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 ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, conforme previsão do 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Várzea Grande, 

24 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008603-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REPRESENTADO)

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI (TERCEIRO INTERESSADO)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008603-32.2018.8.11.0002 

Vistos. Verifica-se que, a parte impugnante atribuiu ao valor da causa à 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo tal valor não corresponde 

a real pretensão e, considerando que o valor da causa é matéria de ordem 

pública, o que na vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, 

o autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do pretendido, 

sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de 

condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste sentido, o art. 

292, V, do NCPC, in verbis:” Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando a 

regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Corrigir o valor atribuído à causa. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 

2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA. Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002543-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYTAK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT2292/O (ADVOGADO(A))

DAIANE DAMBROS SCHMIDT OAB - MT0011765S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECAPADORA DE PNEUS RODOVIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1002543-43.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por RAYTAK INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE 

BORRACHAS LTDA em desfavor de RECAPADORA DE PNEUS RODOVIA 

LTDA - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. No decorrer da 

demanda, a parte exequente acostou aos autos minuta de acordo 

extrajudicial (Id. 16045459-ss) e documentos, pugnando por sua 

homologação e posterior extinção do feito. Vieram os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que, os termos tratados 

no ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. 
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Desse modo, HOMOLOGO por sentença o inteiro teor do ajuste 

combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC. Custas, pagas inicialmente pela exequente. As 

partes ficam dispensadas do pagamento de custas remanescentes, nos 

termos do art. 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios, conforme 

ajustado. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

24 de outubro de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001141-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ARAÚJO NETO (REQUERIDO)

ELIZABETH CORREA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1001141-24.2018.8.11.0002 

Vistos. Em face da petição de Id. 14922612, 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 se houver, pelo autor diante de sua 

desistência, conforme prevê o artigo 90 do CPC. Tais exigências, no 

entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, uma vez 

que defiro o beneficio da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, 

ante a inexistência de contraditório. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 24 de outubro de 2018. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 376106 Nr: 23842-35.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE CAMPOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAS JEFFERSON PEREIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:18.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% 

do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.Havendo recurso e apresentadas ou não 

as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos 

do § 3º, do art. 1.010 do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, independentemente de ulterior despacho.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 262589 Nr: 1563-60.2011.811.0002

 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: BMR, EVANIL MORAIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido formulado pela parte Autora, fim de 

condenar a Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de pensão 

por morte, na proporção de sua cota parte em rateio com os demais 

beneficiários desde a data do ajuizamento da ação, observada a 

prescrição quinquenal. Por consequência, resolvo o mérito da causa, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC.Em se tratando de verba alimentar e 

porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade do 

reconhecimento definitivo do direito postulado (art. 300 do CPC), é de ser 

deferida, de ofício, a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado. Sirva a presente de Ofício 

ao representante da Autarquia Ré responsável pela AADJ (Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de pensão por morte, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários.A correção monetária, aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida, 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. 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), a 

contar da citação.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. (...)P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 433517 Nr: 3126-16.2016.811.0002

 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: EUDES JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE J. CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 60, todos da Lei nº 

8.213/91, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por 

não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do 

auxílio-doença, declarando, por sentença, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da 

causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o 

disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os 

autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.P. R. I. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 287074 Nr: 6353-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - OAB:5757/MTAMEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT-5959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 
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OAB:MT 11.363

 Vistos,

Corrijo o erro material existente na sentença, integralizando a parte 

conclusiva de que a diferença entre o valor ofertado da avaliação prévia, 

já depositado nos autos e o ora fixado será corrigida monetariamente pelo 

índice do IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), 

que bem representa a correção da expressão monetária, considerando os 

termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5º, da Lei 

11.960/09, uma vez respeitada a exclusão da expressão “índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança” declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4.357 e 4.425), 

conforme decidido pelo STJ no RE 1.270.439-PR, Rel. Min. Castro Meira, 

DJe. 02.08.2013, julgado em sede de Recurso Especial Representativo de 

Controvérsia, com juros compensatórios de 12% ao ano, desde a imissão 

até o efetivo pagamento (Súmulas 69 e 408 do E. STJ e 618 do E. STF) e 

juros moratórios de 6% ao ano (art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, 

incidente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o 

pagamento deveria ser efetuado), cumulados (sumula 12 do E. STJ) e 

calculados na forma simples (não capitalizados). Publique-se. Intimem-se, 

reabrindo o prazo recursal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 288363 Nr: 7815-45.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - OAB:5757/MTAMEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT-5959

 Vistos,

Recebo os embargos de declaração, pois satisfeitos os requisitos de 

admissibilidade para tanto. No mérito, acolho-os, em parte, sem efeitos 

modificativos, para sanar a omissão, integralizando a parte conclusiva de 

que a diferença entre o valor ofertado da avaliação prévia, já depositado 

nos autos e o ora fixado será corrigida monetariamente pelo índice do 

IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que bem 

representa a correção da expressão monetária, considerando os termos 

do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5º, da Lei 11.960/09, 

uma vez respeitada a exclusão da expressão “índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança” declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4.357 e 4.425), 

conforme decidido pelo STJ no RE 1.270.439-PR, Rel. Min. Castro Meira, 

DJe. 02.08.2013, julgado em sede de Recurso Especial Representativo de 

Controvérsia, com juros compensatórios de 12% ao ano, desde a imissão 

até o efetivo pagamento (Súmulas 69 e 408 do E. STJ e 618 do E. STF) e 

juros moratórios de 6% ao ano (art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, 

incidente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o 

pagamento deveria ser efetuado), cumulados (sumula 12 do E. STJ) e 

calculados na forma simples (não capitalizados). Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 440784 Nr: 7183-77.2016.811.0002

 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: CONCEIÇÃO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data do requerimento 

administrativo, observada a prescrição quinquenal. Por consequência, 

resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Em 

se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado, concedo a tutela provisória de urgência, determinando ao INSS 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício (art. 300 do CPC). 

Sirva a presente de Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável 

pelo AADJ (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), 

para implementação do benefício de aposentadoria por idade rural, 

instrumentalizando-o com os documentos necessários.A correção 

monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida, 

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. 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), a contar 

da citação.(...) P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001379-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL MAZETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista que a contestação veio acompanhada de diversos 

documentos acerca dos quais a parte autora ainda não teve ciência e a 

fim de se evitar futura alegação de cerceamento de defesa, com fulcro no 

art. 437, § 1º, do CPC, redesigno a audiência de instrução para o dia 

13.2.2019, às 14h. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009528-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Com fulcro no art. 334 do CPC, designo para o dia 12 de fevereiro 

de 2019, às 16h30min a audiência de conciliação, devendo ser citado o 

réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na 

peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, 

ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a 

gratuidade de justiça (art. 98, CPC), bem como de prioridade na tramitação 

processual por tratar de pessoa idosa. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009333-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MARQUES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 13 de fevereiro de 

2019, às 15h45min a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu 

dos termos da ação para, querendo, no prazo legal contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), 

devendo constar no mandado a observação de que a citação deverá 

ocorrer pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência, conforme 
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estabelece o art. 334, caput, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000863-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT0010031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

MIRIAN BITTENCOURT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000863-57.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): INSTITUTO VARZEAGRANDENSE 

DE EDUCACAO Requerido: RÉU: MIRIAN BITTENCOURT, INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora acerca da perícia 

designada para o dia 21 de dezembro de 2018 às 13:00, no consultório do 

perito, Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, 

sala 908, Centro, 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. Várzea 

Grande, 24 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330146 Nr: 26435-71.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. MARTINS JÚNIOR LOCAÇÃO ME, ROBERTO 

MARTINS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092, LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO PINTO - 

OAB:21525/0, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247

 Vistos.

 Indefiro o pedido de suspensão, tendo em vista que o prazo de 90 

(noventa) dias pleiteado já se exauriu. Intime-se a exequente para, em 10 

(dez) dias, requerer objetivamente o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 106371 Nr: 2533-02.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA ALUTES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADEMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A despeito do que se decidiu no despacho anterior, cumpre esclarecer 

que o art.19 da Lei n. 11.033/2004, que exige a apresentação de certidão 

negativa de tributos federais, estaduais e municipais, bem como de 

certidão de regularidade para com a Seguridade Social, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e a Dívida Ativa da União para 

levantamento de valores decorrentes de precatório judicial foi declarado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3453, 

proferido em 30.11.2006.

Pode-se afirmar, então, que a declaração de inconstitucionalidade de lei 

pelo STF produz eficácia erga omnes e tem efeito vinculante, devendo ser 

respeitada e cumprida por todos os órgãos do Poder Judiciário e da 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 

municipal (CF, art. 102, § 2º).

Desse modo, torno sem efeito o item III do referido despacho e determino 

seja expedida a ordem requisitória.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344567 Nr: 11555-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I) Em se trantado de execução contra a fazenda pública, o rito a ser 

adotado é aquele previsto no art. 534, do CPC e não no art. 523, como 

pretendido em petição retro, não havendo, portanto, que se falar em 

pronto pagamento, tampouco em aplicação de multa, uma vez que deverá 

ser observada a ordem de precatórios.

 Outrossim, verifica-se que o valor contido no cálculo de fl. 220 está 

equivocado, vez que o acórdão de fl. 207 reduziu a verba honorária para 

R$ 500,00 (quinhentos reais).

 Assim, determino seja a exequente intimada para regularizar a execução, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos.

 II) Certifique-se acerca do decurso do prazo para manifestação do Estado 

de Mato Grosso acerca da proposta de honorários periciais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330700 Nr: 26994-28.2013.811.0002

 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: BENEDITA ROSA AMORIM DA CUNHA, EDILEUZA 

VELOSO MAZARO RIGHI, FANIA CAMPOS DOS SANTOS, EMILIA ROSA 

DE AMORIM, GONÇALINA BENEDITA DE BARROS, GHEISIANE ETEVLDA 

CAMPOS SANTOS, MARILENE GONÇALINA DE BARROS, SANDRA LUIZA 

DA SILVA, SELMA ANDRÉIA DE MORAES, HOLLISANGELA VIEIRA DE 

SOUZA, INES CHEMET, MARILENE PARANHOS DA SILVA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - 

OAB:15773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida às servidoras públicas municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA 

DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia 

contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte das servidoras, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036625/10/2018 Página 519 de 549



de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 225274 Nr: 5396-57.2009.811.0002

 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: VIVIAN ALMEIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pelo Estado 

de Mato Grosso, consoante se observa dos documentos juntados aos 

autos.

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, esta requereu a intimação da parte executada 

para juntar aos autos os comprovantes de pagamento dos requisitórios.

 É a síntese do necessário.

 Decido.

 Indefiro o pedido da exequente, tendo em vista constar nos autos 

informações da própria diretoria do Departamento Auxiliar da Presidência 

acerca da liquidação da RPV referente aos honorários advocatícios (fl. 

185), bem como do valor principal, inclusive com data da notificação (fl. 

199) e decurso do prazo para manifestação da credora.

 Outrossim, a determinação de intimação da parte exequente proferida no 

despacho de fl. 203 se referia a eventual saldo remanescente e não ao 

pagamento dos requisitórios.

Assim, não tendo a autora/exequente formulado pedido nesse sentido e 

comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P. R . I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 333033 Nr: 1685-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SILVA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS PRIETO - 

OAB:7.360-B, PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - OAB:22531/O, 

RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:OAB/MT 16331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimada a se manifestar sobre o despacho que nomeou perito judicial, a 

fazenda pública estadual requere a extinção da execução por liquidação 

valor zero, ao argumento de que houve reestruturação da carreira do 

cargo ocupado pelo exequente, inexistindo perda salarial a ser apurada.

 Cumpre, pois, esclarecer não há se falar em rediscussão do direito do 

autor à recomposição salarial, vez que esse direito já restou devidamente 

reconhecido na sentença e no acórdão, estando preclusa a matéria.

 Assim, indeferido o pedido e determino o cumprimento do que se ordenou 

na decisão de fl. 162-v.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 390904 Nr: 5854-64.2015.811.0002

 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: ALIETE STRUMIELO RODRIGUES, GONÇALO DO 

NASCIMENTO, IONE BENEDITA DE OLIVEIRA, MARIA LÚCIA CORADINI, 

MAURICIO FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Restando decidido no acórdão que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos deverão ser apurados em 

liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 509, I e art. 

510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE MORAIS, 

Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia contábil, a fim de 

se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte dos 

servidores, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

atribuído, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se as partes sobre a proposta de 

honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 391365 Nr: 6135-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, MAX 

ARIEL TOMAZZO, ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:7.180

 Vistos.

 Ouça-se a parte executada acerca do pedido retro, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 297420 Nr: 17852-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, os cálculos de 

fls. 170-171, comunique-se ao juízo da Central de Precatórios ou 

expeçam-se novos requisitórios, caso não seja possível retificar os 

valores.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 427394 Nr: 25888-60.2015.811.0002

 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: PREMOLDADOS ALÔ GOIÁS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação do 

Estado de Mato Grosso, no prazo legal, bem como sobre a devolução da 

precatória, sob pena de se concluir pela desistência da ação em relação 

ao Municípo de Porto Alegre do Norte. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 340610 Nr: 8413-28.2014.811.0002

 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 ALICE DE BARROS SILVA, LUCIO MARIO SILVA 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimada a se manifestar sobre o despacho que nomeou perito judicial, a 

fazenda pública estadual requere a extinção da execução por liquidação 

valor zero, ao argumento de que houve reestruturação da carreira do 

cargo ocupado pelo exequente, inexistindo perda salarial a ser apurada e 

apresentou quesitos.

 Cumpre, pois, esclarecer não há se falar em rediscussão do direito do 

autor à recomposição salarial, vez que esse direito já restou devidamente 

reconhecido na sentença e no acórdão, estando preclusa a matéria.

 Assim, indefiro o pedido e determino o cumprimento do que se ordenou na 

decisão de fl. 157-158.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332369 Nr: 1098-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE CAMPOS LEITE, JUCÉLIA 

MARIA BRAGA, SANDRA OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 352/381, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 107498 Nr: 3501-32.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: S. F. S. Rep. Por seu pai AMADEU ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

INDUSTRIAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, JOSÉ CARLOS DE FREITAS 

MARTINS, RICARDO MALDONADO CESPEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:MT 9.528, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE WILSEM MACOTA - 

UNIVAG - OAB:7481 OAB/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447, VICTOR HUGO VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 Vistos.

 I) Em que pese as razões das representante do Núcleo de Prática Jurídica 

da UNIVAG, ao pugnar pela desoneração do encargo que lhe foi atribuído, 

tenho que tais razões não se sustentam, tendo em vista que a nomeação 

da instituição como curadora especial do executado Ricardo Maldonado 

Cespedes se deu justamente em razão da não localização deste, 

cumprindo salientar que a atual fase processual em nada diminui o caráter 

pedagógico da atuação da instituição.

Desse modo, indefiro o pedido, mantendo a UNIVAG como curadora 

especial do executado Ricardo Maldonado Cespedes.

 I) Intime-se a parte autora para requerer o que de direito em relação à 

certidão de fl. 615, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido esse prazo, 

conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 280417 Nr: 24340-39.2011.811.0002

 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: NAIR LUZIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo, para surtam os jurídicos e legais efeitos, os cálculos de fls. 

118-119, expeça-se os requisitórios.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 383352 Nr: 976-96.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDIR IZABEL DA SILVA, CACILDA PINHEIRO NUNES, 

GLEICE HELENA NAVES FAGUNDES, EDMAR JOAQUIM DOS SANTOS, 

SUELY DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), o ente público municipal 

argumentou que o valor pretendido ultrapassa o limite estabelecido na 

Resolução n. 232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos aos peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo 

graus e pede a redução para R$ 500,00 (quinhentos reais), por processo.

 Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Estadual 

não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais que, como se vê, 

envolvem cálculos complexos, o que demandará tempo e cuidado, 

reputando, assim, justo o valor pretendido, especialmente porque a própria 

Resolução n. 232/2016 prevê, em seu art. 2º, § 4º, que o limite fixado 

poderá ser ultrapassado em até 5 vezes.

 Cumpre salientar, ainda, que, pela mesma razão acima, os decisões 

mencionadas pela executada como fundamento para redução do valor em 

nada altera o entendimento firmado por este juízo, sobretudo porque, como 

dito, o montante fixado pretendido pelo profissional está em consonância 

com a resolução acima.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais) por autor, ficando, assim, homologada a proposta de fls. 576 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 

determino seja intimado o ente público para o depósito integral do valor, 

bem como para juntar aos autos os documentos solicitados pelo Sr. Perito, 

no prazo de 10 dias. Depositado o valor, transfira-se 50% (cinquenta por 

cento) da quantia à conta bancária do Sr. Perito, intimando-se, após, este, 

para indicar data, hora e local para o início dos trabalhos periciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 255851 Nr: 13806-70.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de “execução de sentença” promovida por Ailton Neves, na qual 

se pretende o recebimento da quantia de R$ 113.925,49 (cento e treze mil, 

novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos) referente 

às parcelas em pretéritas do benefício previdenciário mais R$ 8.295,21 

(oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos) de 

honorários advocatícios.

 Em impugnação, o executado sustenta excesso de execução, afirmando 

ser devido apenas o valor de R$ 28.882,42 (vinte e oito mil, oitocentos e 

oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

 Pede, assim, a procedência da impugnação, com o reconhecimento do 

excesso e junta planilha de cálculo (fl. 166-v).

 Em petição retro, o exequente concorda com os termos da impugnação e 

pede a expedição de Requisição de Pequeno Valor.

 É o relatório.

Decido.

Concordando a exequente com o cálculo apresentado pelo executado, 

reconhecendo, assim, o excesso apontado na impugnação à execução, 

desnecessário se torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se 

o acolhimento do pedido.

Por consequência, homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de fls. 166-v. Expeça-se a correspondente ordem requisitória.

 Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 7º, do CPC.

 Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba 

honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até quando cessada a condição 

de beneficiário (art. 98, § 3º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 419759 Nr: 21872-63.2015.811.0002

 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: EUNICE RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA 

DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia 

contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte da servidora, com base nos dados e documentos apresentados 

nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular 

quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 100421 Nr: 8175-87.2006.811.0002

 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): WALDIR CARDOSO RESENDE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o processo tramita desde 2006 e ainda não foram 

localizados bens do devedor e considerando o teor da certidão retro, 

determino o arquivamento provisório do processo pelo prazo de 1 ano, 

esclarecendo que imediatamente ao término desse período começará a 

fluir o prazo para a prescrição quinquenal, independentemente de 

manifestação da parte exequente (art. 40, § 2º, da referida lei, c/c 

Provimento n. 16/2007-CGJ).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 353286 Nr: 18198-14.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEMINI PROJETOS, INCORPORAÇOES E CONSTRUÇOES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 

217-219. Cumprida a avença e comprovada nos autos a quitação, 

conclusos para extinção por pagamento. Determino, ainda, a suspensão 

do feito, devendo os autos aguardar em secretaria até o cumprimento 

final.

 Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 284896 Nr: 3943-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MONTEIRO DE ARRUDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUSVAG-FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:OAB/MT 9.578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RERISON RODRIGO BOBORA - 

OAB:9.578-B

 Desta feita, não se visualizando demora ou ingerência deste juízo ou dos 

servidores da Secretaria da Terceira Vara Especializada da Fazenda 

Pública no pagamento dos valores, por competir ao Departamento de 

Precatórios a liquidação do requisitório, conforme ordem cronológica, resta 

à parte aguardar os trâmites processuais.Outrossim, levando-se em conta 

que o autor possui advogados devidamente constituídos nos autos, 

compete a estes prestarem ao seu cliente as informações necessárias 

acerca do atual estágio do requisitório, vez que, apesar de ser público o 

processo, as pessoas, em sua singeleza, na maioria das vezes, não 

compreendem os trâmites processuais. Ainda assim, verificando-se que o 

cálculo de fls. 315 ainda não havia sido homologado, a fim de evitar 

embaraço no pagamento das verbas e, consequentemente, prejuízo à 

parte, homologo-o para que surta os jurídicos e legais efeitos, 

comunicando-se ao Departamento Auxiliar da Presidência – Central de 

Precatórios. Comunique-se ao Ministério Público acerca desta decisão. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 493864 Nr: 10384-43.2017.811.0002

 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: RAUDINE DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Concedo ainda, com fundamento do artigo 300 do CPC, a tutela de 

urgência, pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para o 

seu imediato cumprimento.Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação e a correção monetária a partir do 

vencimento de cada obrigação. De modo que a correção monetária incidirá 

com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplicará o 

IPCA-E. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% ao mês, com base na 

redação dada pela Lei nº 11.960/09).Deixo de condenar a parte requerida 

ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).Deixo de recorrer, de ofício, da 

remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 

um mil salários mínimos, posto que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, 

§ 3º, I do CPC).Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: RAUDINE 

DOMINGOS DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 523.230.301-59; 2. Filiação: 

Juvenal D. de Oliveira e Olivia da Silva Miranda; 3. Benefício Concedido: 

auxílio-doença; 4. Data inicial do Benefício: 7/8/2014 (data do indeferimento 

administrativo); 5. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da 

intimação da tutela concedida.Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para requerer o que de direito.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 324775 Nr: 21167-36.2013.811.0002

 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: PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912, LINDOLFO MACEDO CASTRO - OAB:7.174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifeste-se a parte Requerente acerca da petição de fls. 184/187, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 256142 Nr: 13933-08.2010.811.0002

 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: ANTONIA FRANCISCA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, intimando a parte autora a manifestar acerca 

da devolução dos autos pela turma recursal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 47690 Nr: 2697-40.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANAIBA LTDA, APARECIDO 

ANTONIO CASAROTTO, JAIME OSVAIR COATI, MARCOS ELY MENDES 

DA SILVA, DIONILDO GOMES CAMPOS, CARLOS ALBERTO HORTENCI DE 

BARROS, NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA, CICERO ROMÃO BATISTA 

GOMES, EDINEY GORMAZ BARBOSA, JOSE SWANI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia de Paula e Carmo 

Almeida - OAB:16.025, Hellen Karoline de Figeiredo Oliveira - 

OAB:16.787, Leonardo Leiner Leal Rosa - OAB:7.715 , 

PatriciaAlmeida Campos Borges - OAB:101.430, Pricielly Amanda 

Virmieiro Santos - OAB:21.585, Thayelle Cristinne Amorim 

Vendramini - OAB:17,623, Thiago D Abiner Fernandes - OAB:12,049, 

Vêndula Lopes Correia - OAB:25631/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A-MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16381/O, JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - 

OAB:10200/B, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369/MT

 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 Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249421 Nr: 16946-15.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOSE FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO JOSE FERRARI, Filiação: 

Martinho Estanislau Ferrari e Roseli Pilatti Ferrari, data de nascimento: 

13/12/1976, brasileiro(a), natural de São Lourenço-SC. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Adriano Jose Ferrari, acima qualificada, para 

comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da 

Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 12/11/2018 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.

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, 17 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270438 Nr: 10569-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DOS SANTOS MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS DOS SANTOS MARINHO, Rg: 

1768638-5, Filiação: Benedito Carlos Marinho e Zulma Meire dos Santos, 

data de nascimento: 10/05/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), Telefone 9205 - 0731. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Carlos dos Santos Marinho, acima 

qualificado, para comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 

07/11/2018 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, 18 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270040 Nr: 9759-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANSELMO RIBEIRO, Cpf: 92191525172, 

Rg: 13811258, Filiação: Maura Justino Ribeiro, data de nascimento: 

09/04/1982, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, convivente, 

comerciante/desing e com.visual, Telefone 9288-2585. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Anselmo Ribeiro, acima qualificado, para 

comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da 

Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 12/11/2018 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.

Despacho/Decisão: Vistos.RELATÓRIO DO PROCESSO:O Ministério 

Público Estadual denunciou ANSELMO RIBEIRO, qual. nos autos, como 

incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, pois no dia 03 

de abril de 2011, por volta das 02h30min, na Rua Pará, Bairro Nova 

Várzea Grande, nesta cidade, mediante recurso que dificultou a defesa da 

vítima, desferiu disparos de arma de fogo contra Samuel da Silva Gomes, 

ceifando sua vida. A denúncia foi recebida, o réu foi citado e apresentou 

resposta à acusação (pp. 89/89vº, 101/102 e 105/106).Durante a 

instrução criminal foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

acusação, duas testemunhas arroladas pela defesa e interrogado o 

acusado (pp. 151/153, 193/196 e 205/208).Em alegações finais, o 

Ministério Público requer a pronúncia do acusado, admitindo-se o 

julgamento pelo Tribunal do Júri, art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. A 

defesa, por sua vez, requereu a impronúncia do réu. O acusado foi 

pronunciado nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Interposto 

recurso em sentido estrito, este foi improvido pelo acórdão do E.TJMT (p. 

298).Interposto, também, recurso especial, foi negado seguimento, 

conforme decisão de p. 337/338. 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.Várzea Grande-MT, 03 de setembro de 2018.

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, 23 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.: 262071 Nr: 713-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB/MT 7.870

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA, 

Filiação: Joaquim Domingues da Silva e Benedita Ferres da Silva, 

brasileiro(a), investigadora de polícia. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimar a acusada Maria do Carmo da Silva Costa, acima 

qualificada, 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 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, 19 de outubro de 2018

Otávio Vinicius Affi Peixoto Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 258337 Nr: 17684-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON JÚNIOR DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 
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GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOELSON JÚNIOR DE MORAES, Rg: 

2008609-1, Filiação: Benedita Célia de Moraes, data de nascimento: 

07/04/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), entregador. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Joelson Júnior de Moraes, acima qualificado, 

para comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da 

Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 13/11/2018 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.

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, 18 de outubro de 2018

Otávio Vinicius Affi Peixoto Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 270040 Nr: 9759-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763

 Intimar a advogada Crislaine Paula Costa Campo (OAB/MT 15.763), 

constituído pela acusada Maria do Carmo da Silva Costa, para comparecer 

à Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designada para o dia 12/11/2018 às 13h30min, devendo 

comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 419492 Nr: 21742-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20.037A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A

 Intimar o advogado CAIO FERNANDO GIANINI LEITE (OAB/MT nº. 20.037A) 

constituído pelo acusado Raimundo Carneiro de Lima, para juntar aos 

autos substabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como da carta 

precatória expedida nesta data, ao Juízo da Comarca de Juína-MT, para 

interrogatório do acusado, conforme determinação proferida em audiência 

de instrução, cujo teor da parte decisória é a seguinte: “(...) Vistos. 1. 

Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de substabelecimento. 2. 

Depreque-se o interrogatório do réu junto à Comarca onde se encontra 

preso. 3. Cumprida a precatória, abram-se vistas às partes pelo prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, para apresentação de alegações finais por 

memoriais. (...) ”.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 329250 Nr: 25564-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELA CARVALHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUPEHUARA DA CONCEIÇÃO 

GOMES DE ZEVALLOS - OAB:, MATEUS FERNANDES DUTRA - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO

I - Intime-se a Defesa da Ré para que se manifeste acerca do interesse ou 

não na proposta de suspensão condicional do processo, bem como 

acerca do atual endereço da Ré.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 385067 Nr: 2078-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RAUL LAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367

 VISTOS EM CORREIÇÃO

 DECISÃO

I - O Réu apresentou resposta escrita arguindo preliminares.

 II – Os requisitos formais e materiais da denúncia não se confundem com 

o mérito da causa, de maneira que entendo justificado o processo e a 

necessidade da instrução criminal, onde será oportunizada ampla defesa 

ao Requerente. Assim, rejeito a preliminar arguida.

III – Intime-se o Réu para o comparecimento na audiência para a proposta 

de Suspensão Condicional do Processo, a qual designo para a data de 

23/11/2018, às 15:30 horas.

IV - Consigne-se no mandado a advertência de que não comparecendo o 

acusado a audiência, autoriza-se a presunção de não aceitação da 

proposta.

Intimem-se e cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 469226 Nr: 20803-59.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO LEITE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Diogo Leite de Arruda, Cpf: 00938765132, Rg: 

1623587-8 Filiação: Sebastião Marques de Arruda e Deiza Leite, data de 

nascimento: 04/05/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, , tapeceiro, 

Endereço: Rua Emanoel Francisco de Paula, 530, Bairro: Agua Limpa - 

Setor - Setor 1, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual denuncia 

Diogo Leite de Arruda, vulgo Japão, como incurso no art. 129, § 9º, do 

Código Penal. Por esta razão, requer seja recebida e autuada a presente 

denúncia, seja o denunciado citado para que apresente sua defesa 

escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus 
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ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das 

testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, até final 

sentença condenatória com a determinação, se for o caso, do valor 

mínimo devido à vítima a título de indenização por eventuais prejuízos 

experimentados. Caso o denunciado não seja encontrado para ser citado 

no endereço declinado nos autos, requer seja expedido ofício à 

Superintendência do Sistema Prisional do estado de Mato Grosso a fim de 

constatar acerca de eventual prisão do mesmo e, em não havendo 

sucesso, a aplicação do disposto no artigo 361 do Código de Processo 

Penal.

Decisão/Despacho:VISTOS EM CORREIÇÃO

DECISÃO

I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, bem como da 

informação de que ele não está preso em nenhuma das unidades 

prisionais do Estado, citem-no por edital.

II – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 446979 Nr: 10410-75.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO NUNES BELIZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZORAIDE OLIVEIRA - 

OAB:2443/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO

I - Proceda-se a citação pessoal do Réu.

II - Intime-se o Advogado que subscreveu a peça juntada às fls. 115/117 

para que, no prazo de 3 (três) dias, traga aos autos a procuração a si 

outorgada pelo Réu.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 429061 Nr: 194-55.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES ANTONIO FARIA BATISTA, JOILSON 

CESAR DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:OAB/MT 18.906, GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - 

OAB:19.205/MT, RENATA AUXILIADORA GLERIAN - OAB:16.532, 

ROSEMARY MENEZES KAWAKAMI - OAB:14905

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Moises Antonio Faria Batista Filiação: Antonio Batista 

Gomes e Neivanir Leite Faria, data de nascimento: 21/02/1986, 

brasileiro(a), natural de Anapolis-GO, solteiro(a), serviços gerais, 

Endereço: Rua 32,Quadra 55,Casa 03, Bairro: Vitória Regia, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA.

SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO RÉU, ESTE DEVE SER INDAGADO SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça reduzirá a 

termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, 

de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP. SEGUE EM ANEXO O 

TERMO DE APELAÇÃO CRIMINAL, conforme a seção 7.14.2 e 7.14.2.1, do 

capítulo 3, da CNGC.

PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, compareça na Secretaria da Segunda 

Criminal, no Fórum de Várzea Grande, no endereço ao final indicado, para 

que manifeste seu interesse na restituição de 01 (um) Celular Motorola de 

cor branca, com chip claro e 01 (um) Cartão de memória 8GB, apreendidos 

nestes autos.

Resumo da inicial:OS DENUNCIADOS ESTÃO COMO INCURSOS NAS 

SANÇÕES PENAIS DO ART.155,§4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos conta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO, nas penas 

do art.155, § 4º, inciso IV do Código Penal, MOISES ANTONIO FARIA 

BATISTA, brasileiro, filho de Antônio Batista Gomes e Neivanir Leite Faria, 

nascido aos 21/02/1986, natural de Anápolis/GO e JOILSON CÉSAR DA 

CRUZ, brasileiro, filho de Paulo José da Cruz e Mirtes Paulina da Cruz, 

nascido aos 01/07/1977, natural de Cuiabá/MT.

MOISES ANTONIO FARIA BATISTA:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

reincidente.

 A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações nos autos sobre a conduta social e a personalidade 

do Réu.

O que motivou a prática do delito foi a necessidade de obter lucro fácil.

As circunstâncias são normais ao tipo.

As consequências do crime são naturais e o comportamento da vítima em 

nada influenciou o crime.

Por estes motivos, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão (CP, art. 

155, § 4º, IV).

Consta da certidão de antecedentes que o Réu é reincidente, tendo sido 

condenado anteriormente por crime contra o patrimônio, razão pela qual, 

em atenção ao disposto no art. 61, I do CP, agravo-lhe a pena em 3 (três) 

meses, resultando esta em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e, 

diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a 

definitiva, devendo ser cumprida em regime aberto (art. 33, c, do CP).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, tendo em 

vista a precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento de taxas e custas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

JOILSON CÉSAR DA CRUZ

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

primário.

 A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações nos autos sobre a conduta social e a personalidade 

do Réu.

O que motivou a prática do delito foi a necessidade de obter lucro fácil.

As circunstâncias são normais ao tipo.

As consequências do crime são naturais e o comportamento da vítima em 

nada influenciou o crime.

Por estes motivos, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão (CP, art. 

155, § 4º, IV).

Não há atenuantes e nem agravantes.

Diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno a pena 

de 2 (dois) anos de reclusão, devendo ser cumprida em regime aberto 

(art. 33, c, do CP).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Condeno o Réu ao pagamento de taxas e custas processuais.

Observo que foi apreendido em poder de MOISES um aparelho celular 

branco marca Motorola com bateria, chip claro e cartão de memória 8 GB. 

Tendo em vista que não restou comprovada a origem ilícita dos referidos 

objetos, determino a restituição a MOISES. Expeça-se o necessário.

 Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calculem-se as penas de multa e intimem-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 17 de maio de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 456546 Nr: 14784-37.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES ANTONIO FARIA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Moises Antonio Faria Batista, Cpf: 01002027136, Rg: 

16040830 Filiação: Antonio Batista Gomes e Neivani Leite de Faria, data de 

nascimento: 21/02/1986, brasileiro(a), natural de Anápolis-GO, casado(a), 

motorista, Endereço: Rua Nossa Senhora de Lurdes, Bairro: Jardim Novo 

Horizonte, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA.

SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO RÉU, ESTE DEVE SER INDAGADO SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça reduzirá a 

termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, 

de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP. SEGUE EM ANEXO O 

TERMO DE APELAÇÃO CRIMINAL, conforme a seção 7.14.2 e 7.14.2.1, do 

capítulo 3, da CNGC.

PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, para que 

no prazo de 05 (cinco) 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 seguintes objetos: 01(um) 

martelo; 02(duas) chaves de fenda; 01(uma) talhadeira; 01(uma) mochila 

de cor preta e 01(uma) corrente de cor dourada, apreendidos nestes 

autos, sob pena de destruição destes objetos.

Resumo da inicial:O RÉU FOI DENUNCIADO NAS PENAS DO ARTIGO 155, 

§4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 14, INCISO II, TAMBÉM DO 

CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 155, 

caput, c/c art.14, II, ambos do CP, o réu MOISÉS ANTÔNIO FARIA 

BATISTA, brasileiro, filho de Neivanir Leite de Faria e Antônio Batista 

Gomes, nascido em 21/02/1986, na cidade de Anápolis/GO.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o réu já não é 

primário.

Sobre a personalidade e conduta social do réu, nada há que possa 

influenciar na aplicação da pena.

A culpabilidade do Réu se mostra normal para o tipo penal em comento.

O que motivou a prática do delito foi a necessidade de obter lucro fácil, o 

que é inerente ao crime.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do 

delito.

 Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão (CP, art. 155, caput).

Existe circunstância agravante e atenuante, a reincidência e a confissão, 

sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo seis meses de 

reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, 

nos termos do art. 67 do Código Penal.

Tendo o crime sido cometido em sua forma tentada, em atenção ao 

disposto no art. 14, Parágrafo Único, do CP, diminuo a pena em 1/2, 

restando 06 (seis) meses de reclusão e, não se fazendo presente 

nenhuma outra causa modificadora, torno-a definitiva, devendo ser 

cumprida em regime aberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Calcule-se a pena de multa e intime-se para pagamento.

Proceda-se a devolução dos bens apreendidos e indicados à fls. 35. 

Decorrido o prazo legal sem que seja requerida pelo Réu a devolução 

destes, determino sua destruição, comprovando-se nos autos.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 02 de outubro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 440776 Nr: 7178-55.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUCAS EVANGELISTA DA SILVA, 

ROGÉRIO DE AMORIM FIGUEIREDO, JODAIL PEREIRA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147, RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Jefferson Lucas Evangelista da Silva, Cpf: 

02143944179, Rg: 18932967 SSP MT Filiação: Sem Qualifcações, data de 

nascimento: 03/01/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

aux. administrativo, Endereço: Rua São Francisco, Nº 449, Bairro: Lixeira, 

Cidade: Cuiaba-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA.

SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO RÉU, ESTE DEVE SER INDAGADO SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça reduzirá a 

termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, 

de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP. SEGUE EM ANEXO O 

TERMO DE APELAÇÃO CRIMINAL, conforme a seção 7.14.2 e 7.14.2.1, do 

capítulo 3, da CNGC.

PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificada, para que 

no prazo de 05 (cinco) 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 

nestes autos, devendo indicar quais destes objetos lhe pertence.

Resumo da inicial:OS DENUNCIADOS FORAM INCURSOS NAS SANÇÕES 

DO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO 

FORMAL COM O ART. 244-B DA LEI 8.069/1990.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE, apenas em parte denúncia, para CONDENAR nas 

penas do art.157, §2º, I e II do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, 

JEFFERSON LUCAS EVANGELISTA DA SILVA, brasileiro, filho de Rosenil 

Evangelista da Silva e Armando Leopoldino da Silva, nascido aos 

03/01/1988, natural de Cuiabá/MT, ROGÉRIO AMORIN FIGUEIREDO, 

brasileiro, filho de Verônica Prado de Oliveira e Liberato de Amorim 

Figueiredo, nascido aos 03/06/1993, natural de Poconé/MT e JODAIL 

PEREIRA DE ASSUNÇÃO, brasileiro, filho de Joely Pereira da Costa e Adoil 

Gonçalo de Assunção, nascido aos 04/10/1997, natural de Cuiabá/MT.

I – DA PENA DE JEFFERSON LUCAS:

a) Do roubo:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que à época do 

crime o Réu era primário e tinha bons antecedentes.

Sobre a conduta social nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” .

 Sobre as circunstâncias do crime percebo que os Réus, utilizaram uma 

arma de fogo para ameaçar e roubar, o que diminui muito as chances de 

defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela 

covardia e facilidade que proporciona na execução.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 
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normalidade para este tipo de conduta.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Considerando que o Réu confessou a prática do crime, atenuo a pena em 

06 meses, restando, assim, 04 (quatro) anos de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, incisos II, do artigo 157, do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo assim, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas 

modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto para 

início do cumprimento da pena.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

b) da corrupção de menores:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Referente a conduta social nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

Mesmo sendo a vítima imatura, seu comportamento contribuiu para a 

efetivação do crime.

 O motivo que levou o Réu à prática do delito foi a necessidade de 

obtenção de lucro fácil, sem se preocupar com as consequências deste 

tipo de ação para a formação da vítima, um ser humano ainda em 

formação.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

01 (um) ano de reclusão e torno-a definitiva, devendo ser cumprida, desde 

o início, em regime aberto.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas 

(02), aumento em 1/6 (um sexto) a pena do roubo, fixada em 05 (cinco) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, resultando, 

pois, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 

(onze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

II – DA PENA DE JODAIL:

a) Do roubo:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que à época do 

crime o Réu era primário e tinha bons antecedentes.

Sobre a conduta social nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” .

 Sobre as circunstâncias do crime percebo que os Réus, utilizaram uma 

arma de fogo para ameaçar e roubar, o que diminui muito as chances de 

defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela 

covardia e facilidade que proporciona na execução.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade para este tipo de conduta.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Em face do que dispõe o § 2º, incisos II, do artigo 157, do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo assim, 06 (seis) anos de reclusão e, 

diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a 

definitiva e estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da 

pena.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

b) da corrupção de menores:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Referente a conduta social nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

Mesmo sendo a vítima imatura, seu comportamento contribuiu para a 

efetivação do crime.

 O motivo que levou o Réu à prática do delito foi a necessidade de 

obtenção de lucro fácil, sem se preocupar com as consequências deste 

tipo de ação para a formação da vítima, um ser humano ainda em 

formação.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

01 (um) ano de reclusão e torno-a definitiva, devendo ser cumprida, desde 

o início, em regime aberto.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas 

(02), aumento em 1/6 (um sexto) a pena do roubo, fixada em 06 (seis) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, resultando, pois, 07 (sete) anos 

de reclusão e 11 (onze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime 

semiaberto.

III – DA PENA DE ROGÉRIO:

a) Do roubo:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que à época do 

crime o Réu era primário e tinha bons antecedentes.

Sobre a conduta social nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável”.

 Sobre as circunstâncias do crime percebo que os Réus, utilizaram uma 

arma de fogo para ameaçar e roubar, o que diminui muito as chances de 

defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela 

covardia e facilidade que proporciona na execução.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade para este tipo de conduta.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Em face do que dispõe o § 2º, incisos II, do artigo 157, do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo assim, 06 (seis) anos de reclusão e, 

diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a 

definitiva e estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da 

pena.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

b) da corrupção de menores:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Referente a conduta social a nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

Mesmo sendo a vítima imatura, seu comportamento contribuiu para a 

efetivação do crime.

 O motivo que levou o Réu à prática do delito foi a necessidade de 

obtenção de lucro fácil, sem se preocupar com as consequências deste 

tipo de ação para a formação da vítima, um ser humano ainda em 

formação.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

01 (um) ano de reclusão e torno-a definitiva, devendo ser cumprida, desde 

o início, em regime aberto.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas 

(02), aumento em 1/6 (um sexto) a pena do roubo, fixada em 06 (seis) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, resultando, pois, 07 (sete) anos 

de reclusão e 11 (onze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime 
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semiaberto.

Condeno o réu JODAIL, ainda, ao pagamento de um terço das custas 

processuais.

Deixo de condenar os réus JEFFERSON e ROGÉRIO ao pagamento das 

custas processuais por terem sido defendidos pela Defensoria Pública, 

donde se presume sua condição de hipossuficiente.

 Restituam-se bens listados à fls. 48. Decorrido o prazo legal e não 

havendo manifestação de interesse em sua devolução, fica, desde já, 

autorizada a sua destruição. Certifique-se.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 08 de outubro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 484669 Nr: 4832-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILEI GIROTI FERNANDES, WALISSON 

OLIVEIRA DUARTE, LUIZ CARLOS GARCIA, SILVIA HELENA DA ROCHA 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - OAB:15580, EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134, HELIO CASTELO BRANCO - OAB:13555

 Vistos etc.

.....

Isto posto, julgo parcialmente procedente a denúncia para:

CONDENAR o réu ODILEI GIROTI FERNANDES, suficientemente qualificado 

nos autos, nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, V da Lei 11.343/2006 

(3º fato), com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990, c/c art. 35, 

caput (1º fato) c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006, cumulados 

também com o art. 62, I, do Código Penal, na forma do art. 69, também do 

digesto repressivo penal, absolvendo-o do crime de tráfico de drogas (2º 

fato - 75 kg de cocaína), nos termos do art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal.

CONDENAR o réu WALISSON OLIVEIRA DUARTE, suficientemente 

qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, V da Lei 

11.343/2006 (3º fato), com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990, 

c/c art. 35, caput (1º fato) c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006, na 

forma do art. 69, do Código Penal, absolvendo-o do crime de tráfico de 

drogas (2º fato - 75 kg de cocaína), nos termos do art. 386, VII, do Código 

de Processo Penal.

CONDENAR o réu LUIZ CARLOS GARCIA, suficientemente qualificado nos 

autos, nas penas do art. 33, caput c/c art. 40, V da Lei 11.343/2006 (2º e 

3º fato) como fato único, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990, 

c/c art. 35, caput (1º fato) c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, na 

forma do art. 69, Código Penal.

CONDENAR a ré SÍLVIA HELENA DA ROCHA BATISTA, suficientemente 

qualificada nos autos, nas penas do art. 1º, da Lei n. 9.613/1998 (4º fato).

....

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523451 Nr: 272-78.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON ANTONIO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Autor(a): Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CNPJ: 

03507415001892, brasileiro(a), Endereço: Rua Padre Santo Qd. 48, 

Complemento : Casa, Bairro: Maringá 1, Cidade: Varxea Grande-MT

Finalidade:- Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 07 de 

Fevereiro de 2019, às 15h:30min, para o comparecimento do acusado, e 

nessa oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso 

o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do 

CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc,

Tendo em vista certidão de fls. 80, acolho Cota Ministerial de fls. 78.

Cite-se e intime-se o denunciado por edital para a audiência de 

comparecimento que designo para o dia 07 de fevereiro de 2019, ás 

15h30min, estando dispensada a intimação das testemunhas.

Intime-se ainda a Defensoria Pública.

Notifique-se o Ministério Público

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 512328 Nr: 20278-43.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Márcia da Conceição Nogueira, Cpf: 02974972195, Rg: 

1357524-4 SSP MT Filiação: Terezinha da Conceição, data de nascimento: 

03/03/1982, brasileiro(a), natural de Caxias-MA, casado(a), diarista, 

Endereço: Rua Cinco , Nº 14 , Quadra 01 Bairro 07 de Maio , Várzea 

Grande Cep 78132-994, Bairro: 24 de Dezembro, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 06 de 

Fevereiro de 2019, às 15h:00, para o comparecimento do acusado, e 

nessa oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso 

o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do 

CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa a acusada foi notificada por edital às fls.83, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

86/87), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra MARCIA DA CONCEIÇÃO 

NOGUEIRA.

Designo a audiência para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 15:00min, para 

o comparecimento da acusada, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas a acusada via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):JULIANA LIMA

Portaria:

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 330545 Nr: 26848-84.2013.811.0002
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 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): JKDOC, EFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIANO DE ALMEIDA 

NETO-PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos 

etc. Considerando a ocorrência supra, redesigno a audiência de instrução 

para o dia 05/12/2018, às 14h. Saem os presentes intimados, intimando-se 

e cadastrando-se o Advogado indicado pelo representado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” Nada mais havendo a consignar, por mim, 

__________ Fernanda Bernardino Martinelli, Assessora de Gabinete II , foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 533339 Nr: 6202-77.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: neyla grance martins - OAB:

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos 

etc. Tendo em vista o cumprimento dos atos deprecados, devolva-se ao 

Juízo de origem com as nossas homenagens, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, __________ Fernanda Bernardino Martinelli, Assessora de 

Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 330545 Nr: 26848-84.2013.811.0002

 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): JKDOC, EFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIANO DE ALMEIDA 

NETO-PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial de fls. 55.

Para tanto, proceda-se à citação por edital do requerido João Kleber de 

Oliveira Carvalho, para oferecer contestação no prazo de 10 (dez) dias, 

previsto no artigo 195 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 aos réus a Defensoria Pública, que deverá ser 

intimada de seu munus, bem como para apresentar respostas no prazo 

legal.

Após, dê-se vista ao órgão do Ministério Público para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento e, após, retornem-me os autos conclusos para os fins 

do artigo 162 do ECA.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 21 de novembro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 330545 Nr: 26848-84.2013.811.0002

 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): JKDOC, EFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIANO DE ALMEIDA 

NETO-PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT

 Vistos etc.

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.

A parte requerida (João Kleber de Oliveira Carvalho) deverá comparecer à 

audiência pessoalmente ou por meio de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem como acompanhada 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 CPC.

Não havendo comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, 

não haja autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação 

no prazo de 10 (dez) dias, previsto no artigo 195 do ECA, com sua 

intimação na forma ali estabelecida.

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.

 Tudo cumprido ou havendo conciliação, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e observando-se o endereço 

indicado às fls. 45/46.

Várzea Grande, 02 de março de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 208277 Nr: 1385-62.2017.811.0112

 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): ROSELI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330

 Intimar o Dr. RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - OAB/MT 

18330/O, advogado da autora do fato, para apresentar Alegações Finais, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006861-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO JOSE DE MORAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: 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 
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pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 24 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001592-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO FLORENTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001592-83.2017.8.11.0002; REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: RONALDO FLORENTINO Vistos. 1. 

Determino para que a Secretaria deste Juízo certifique a interposição de 

reconvenção (ID 10786435). 2. No mais, em que pese o autor tenha 

manifestado na sua impugnação sobre a referida peça, a fim de evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa, intime-se o autor para 

apresentar resposta à reconvenção. (art. 343, § 1º do CPC). 3. Após, 

conclusos. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008564-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDES FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008564-69.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: EDES 

FERREIRA DE SOUSA Vistos. 1. De início, em razão da habilitação nos 

autos da nova advogada do requerido, determino as anotações 

necessárias. 2. Em razão do lapso temporal, manifeste-se o autor em 05 

(cinco) dias, se ainda possui interesse no petitório id. 11757659, ou que 

requeira o necessário para o regular andamento do feito. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001926-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BRITO GARCIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 24 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003905-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (RÉU)

GLAUCIA SANTA CESTARI (RÉU)

LUANA CESTARI PENASSO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às taxas e custas 

de distribuição da Carta Precatória, no prazo de cinco dias VÁRZEA 

GRANDE, 24 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 
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004415-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DOS SANTOS DE MORAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão de citação 

negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA 

GRANDE, 24 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003614-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR NUNES DA SILVA (RÉU)

DANIELE KRINDGES SANTOS (RÉU)

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias. Certifico que Cuiabá e Várzea Grande 

são Comarcas contíguas. VÁRZEA GRANDE, 24 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: 1005288-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSYKA FLORES SPIGUEL (EXECUTADO)

JEFERSON SILVENTE SPIGUEL (EXECUTADO)

JV SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 24 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, 
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006460-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: 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, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

24 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003577-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUINO BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 24 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004818-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: 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, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

24 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008456-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANY ESTEFANY DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 
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a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 24 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002137-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 24 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: 1008336-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE BARCELOS BENITEZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 24 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 389248 Nr: 4874-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, RENAN 

NADAF GUSMÃO - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão convertida em ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de MAURO COSTA DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição de fls.76, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. 4. 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, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.
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8. Considerando que a parte autora renunciou o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387500 Nr: 3672-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI CONCEIÇÃO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por 

OMNI S/A – CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de 

LUCINEI CONCEIÇÃO DE BARROS, feito onde as partes se compuseram 

amigavelmente para pôr fim ao litigio.

 2. Em petição retro, a credora informa que houve o integral cumprimento 

do débito e pede a extinção do feito.

3. Pois bem, uma vez satisfeita integralmente à dívida, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 4. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

5. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

6. P. I. C.

7. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429766 Nr: 670-93.2016.811.0002

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO GARCIA LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313917 Nr: 10142-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO BRAZ DA SILVA - 

OAB:160262/SP, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - OAB:150793

 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.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353300 Nr: 18209-43.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CAMPOS LTDA - EPP, 

DOUGLAS MASSARDEN DE CAMPOS, ODENIR BENEDITO DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312626 Nr: 8719-31.2013.811.0002

 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: BV LEASING-ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO JUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 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.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297597 Nr: 18047-19.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVINA BENEDITA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por ITAPEVA II 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO- NÃO 

PADRONIZADOS em desfavor de DALVINA BENEDITA COSTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação 

(fls.187).

3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291542 Nr: 11287-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA ( FUNDO )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARCELO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão convertida em ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL 

MULTICARTEIRA, em desfavor de ANDERSON MARCELO DA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição de fls.90, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. 4. 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, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266410 Nr: 6518-37.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão convertida em ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL 

MULTICARTEIRA, em desfavor de RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição de fls.103, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. 4. 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, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 258735 Nr: 18257-41.2010.811.0002

 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 FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCARMO DE ARRUDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação proposta por BANCO FINASA BMC S.A, em desfavor 

de DUCARMO DE ARRUDA DA COSTA, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o autor 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P.I.C.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332538 Nr: 1252-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSON JUNIOR FERRAZ LOURO

 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:

 Procedo a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe endereço para Citação, da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273022 Nr: 15186-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDWIG & HORA LTDA, EDSON LUIS LUDWIG, 

ELVIRA XAVIER HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca das 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 264047 Nr: 3327-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCARMO COMERCIO V LTDA ME, GONÇALO 

AGUIAR DO CARMO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433972 Nr: 3422-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GUEBARRA SOLER FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEN ANDERSON GARCIA - 

OAB:21835/O

 Procedo a intimação da parte autora para que se manifeste acerca do 

item 4. da decisão de fls 122. 4. Com a devida informação, intime-se o 

exequente para se manifestar no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280556 Nr: 24474-66.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD, INCORPORADORA DA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, 

MICROEMPRESÁRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELA MARIA RODRIGUES PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.658, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281462 Nr: 177-58.2012.811.0002

 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): CARLOS JOSE RACHID JAUDY ME, CARLOS 

JOSE RACHID JAUDY, WILLIAN LUCIANO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 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.: 273415 Nr: 16065-04.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE AUXILIADORA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280897 Nr: 24826-24.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBC DOS SANTOS E CIA LTDA, GERDSON 

CRUZ DOS SANTOS, GERDSON BRUNO CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.282, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 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.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 402671 Nr: 12765-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M F FUGLIOTTO ME, ALINE FULIOTTO 

PRUDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297136 Nr: 17545-80.2012.811.0002

 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): CINTIA CRISTINA CAPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279700 Nr: 23515-95.2011.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290269 Nr: 9875-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CLARO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334529 Nr: 3518-24.2014.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES GONÇALO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 427949 Nr: 26238-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA MARTA 

MARTA LTDA

 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.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319161 Nr: 15541-36.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE JESUS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 283362 Nr: 2221-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO NICOLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:, WILLIAN 

YAMAMURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 219896 Nr: 160-27.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA MARIA PEREIRA & CIA LTDA ME, 

NEUSA MARIA PEREIRA, ANDERSON PEDROSO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287257 Nr: 6578-73.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.282, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 421778 Nr: 22899-81.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER DOS SANTOS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 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.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 435016 Nr: 4058-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CARLOS CORREA FILHO

 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.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 328003 Nr: 24326-84.2013.811.0002

 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: AGNALDO DA COSTA MILHOMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Certifico que não há valores disponivel para levantamento, motivo pelo 

qual foi expedido Oficio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270989 Nr: 12916-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA FERREIRA CARDOSO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 414832 Nr: 19264-92.2015.811.0002

 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: LYGIELLE SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20.732-A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por LYGIELLE 

SANTOS BATISTA, em desfavor de BANCO PANAMERICANO S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Expeça-se o alvará para levantamento de eventuais valores 

depositados nos autos em favor do autor, comunicando a parte autora 

pessoalmente acerca da transferência na conta do seu patrono.

5. Sem custas em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios 

conforme pactuado.

6. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 101779 Nr: 10903-04.2006.811.0002

 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 SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFINADORA DE MILHO COLORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MS 16.139-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687, MICHEL ANTÔNIO BREDA - OAB:16.990

 22. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, 

razão por que CONDENO a parte requerida a restituir à autora o veículo 

sub judice no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou seu equivalente em 

dinheiro no valor de R$ 16.932,04 (dezesseis mil, novecentos e trinta e 

dois reais e quatro centavos) (CPC/1973 – art. 904), pelo que RESOLVO o 

mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil. 

Finalmente, ressalvo, desde já, ao requerente a utilização da faculdade 

contida no art. 906, do Código de Processo Civil/1.973.23. Condeno o 

requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 20% sobre o valor da causa, (CPC, art. 85, § 2º do 

Código de Processo Civil).24. Transitado em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo.25. P. I. C.26. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276676 Nr: 20161-62.2011.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINÉIA ROSA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21.442-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 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.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294912 Nr: 15093-97.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CAROLINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 441309 Nr: 7442-72.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI HENRIQUE BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:OAB-MT 18441, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/GO21.593-A,  MARCELO BRASIL  SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 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.__ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002768-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDES ANTONIO KLEIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002768-97.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ORIDES ANTONIO KLEIN Vistos. .. 1. Considerando que o 

executado não fora devidamente citado, manifeste-se o exequente o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 5 

(cinco) dias. 2. Concedo a advogada do exequente o prazo de 5 (cinco) 

dias, para juntada de substabelecimento. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009453-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERDINANDO LUCIO 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 

1009453-86.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: FERDINANDO LUCIO 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. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, necessário se faz a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, podendo ser realizada por carta registrada 

com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em 

análise aos autos, verifico que o autor não juntou aos autos o AR- Aviso 

de Recebimento da notificação encaminhada ao endereço da parte 

requerida, trazendo apenas o documento sob o ID. 16000533, no qual 

consta que a notificação extrajudicial foi encaminhada por telegrama, na 

qual consta a mensagem que o recibo de entrega foi assinado por 

“Adelina de Moraes”. 4. Ocorre que, de acordo com o entendimento 

jurisprudencial, não ficou configurada a mora, eis que o telegrama não 

está acompanhado do A. R., vejamos: “E M E N T AAGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 

VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO 

DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS 

CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO 

PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para 

endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para 

essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a 

informação prestada por eles não tem presunção de veracidade. 

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de 

Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se 

tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação 

sem julgamento do mérito”. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 03/07/2018). 5. Ademais, denoto que dentre a 

documentação necessária não consta os comprovantes do recolhimento 

das custas processuais e taxas judiciárias, requisitos necessários para 

análise do pedido. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Intime-se. 8. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000820-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

JAQUELINE GONCALVES FERREIRA (RÉU)

ORCI SCHMIDT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000820-23.2017.8.11.0002; AUTOR(A): ANGELA FERREIRA RÉU: BANCO 

BRADESCO S.A., ORCI SCHMIDT, JAQUELINE GONCALVES FERREIRA 

Vistos. 1. Analisando o processo verifico que a matéria afeta a estes 

autos está diretamente relacionada ao processo físico nº 

9159-22.2016.811.0002 – Cód. 444577, dependendo de análise em 

conjunto. 2. Desta feita, a fim de evitar eventuais decisões conflitantes, 

determino para que a senhora Gestora proceda a inclusão de lembrete no 

sistema PJe, bem como no sistema Apolo acerca das presentes ações. 3. 

Após, conclusos para deliberações. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008011-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 8 0 1 1 - 8 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLAUDINEIA 

NEVES DE CRISTO 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 

Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005455-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENACHO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005455-13.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: ANDERSON MENACHO DE ARRUDA 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007783-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE NUNES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007783-13.2018.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO 

MT REQUERIDO: ALINE NUNES DE LIMA Vistos. 1. Cumpra-se conforme o 

deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. Após, 

devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e homenagens de estilo. 

3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009459-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAINA DALIANA RIBEIRO KRUGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 9 4 5 9 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TAINA DALIANA 

RIBEIRO KRUGER Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e 

taxas judiciárias, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003997-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA OAB - MT17499/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003997-92.2017.8.11.0002; REQUERENTE: GUILHERME RAFAEL LEPRE 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Determino 

para que a senhora Gestora certifique o prazo da contestação, após, 

conclusos para sentença. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002116-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO MARCAL DE JESUS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002116-80.2017.8.11.0002; REQUERENTE: CLEMENTINO MARCAL DE 

JESUS FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., CONFEDERACAO 

NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos. 1. Determino para que a 

senhora Gestora certifique o prazo da contestação, após, conclusos para 

sentença. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005766-72.2016.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARCAL LEMES DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR OAB - RJ87929 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005766-72.2016.8.11.0002; AUTOR(A): MANOEL MARCAL LEMES DO 

PRADO RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 1. Concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos para 

deliberações. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001275-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DOS ANJOS OAB - MT0006658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001275-22.2016.8.11.0002 AUTOR(A): ALCEBIADES DA COSTA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. ALCEBIADES DA COSTA move a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE DÉBITO E PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos qualificados na inicial. 2. Alega que é servidor público e ainda, 

recebe um benefício de pensão, que somados atingem uma renda líquida 

mensal de R$ 10.207,68 (dez mil, duzentos e sete reais e sessenta e oito 

centavos). 3. Aduz que firmou contratos de empréstimos com o requerido, 

todavia, os valores das parcelas estão consumindo mais de 70% (setenta 

por cento) da sua renda líquida, além do que, as cláusulas dos contratos 

são abusivas, considerando que estão acima da taxa média do mercado. 

4. Ademais, para liberação dos valores dos empréstimos, fora exigido do 

autor o pagamento de um seguro em cada operação, no valor total de R$ 

19.992,30 (dezenove mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta 

centavos) caracterizando venda casada para o autor. 5. Assim, diante da 

alegada abusividade, perpetrou a presente ação para revisar os contratos 

firmados entre as partes, reduzindo as taxas de juros à média de 

mercado, bem como, seja declarada a nulidade da cobrança do seguro 

exigido no ato da celebração dos contratos, condenando o requerido à 

devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. 6. Ainda, requer 

seja descontado diretamente da sua conta corrente o montante de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), bem como, continue a descontar 

da sua folha de pagamento, o valor de R$ 1.310,00 (um mil e trezentos e 

dez reais). 7. Em decisão proferida no id 1950095, foi deferida a tutela de 

urgência para o fim de determinar a limitação dos descontos referentes 

aos empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) sobre a 

remuneração líquida do autor. 8. Citada, a instituição financeira contestou 

os pedidos do autor (id 4158795), impugnando o pedido de assistência 

judiciária gratuita, e, no mérito, argumenta a legalidade da capitalização de 

juros e requer a improcedência do pedido revisional. 9. Intimado, o autor 

impugnou os termos da contestação, conforme id 4648442. 10. Os autos 

vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. 11. ALCEBIADES 

DA COSTA move a presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE 

DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S/A, ambos qualificados na inicial, conforme relatórios acima 

exposto. DA PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 12. 

Opõe-se o requerido contra o deferimento da assistência judiciária gratuita 

em favor do autor. 13. Pois bem. Vale ressaltar que, uma vez deferido o 

benefício da gratuidade de justiça, poderá a parte contrária impugnar 

mediante preliminar em sede de contestação, de acordo com novo código 

processual, demonstrando que o beneficiário possui renda suficiente para 

o custeio da demanda. 14. No caso dos autos, o impugnante nada juntou 

de documentos ou provas que fossem contundentes e capazes de alterar 

o cenário inicialmente formado, no campo da gratuidade deferida. 15. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA RENDA OU SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS 

IMPUGNADOS - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUE NÃO SE DESENCUMBIRAM 

OS IMPUGNANTES - SENTENÇA REFORMADA. Para a impugnação à 

justiça gratuita a parte contrária deverá comprovar a percepção de renda 

ou situação financeira do impugnado. A existência de bens móveis ou 

imóveis não obsta a concessão do favor legal. O acesso à assistência 

judiciária gratuita é garantia individual e fundamental do cidadão, previsto 

no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e na Lei nº 1.060/50 que em 

seus arts. 2º, § único e 4º, § 1º não estabelece a pobreza como condição 

para sua obtenção e sim a insuficiência de recursos. (Ap 33212/2009, 

DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2010, 

Publicado no DJE 17/06/2010) 16. Assim, considerando que o requerido 

não comprovou nos autos que o autor aufere renda suficiente para arcar 

com as custas e honorários advocatícios, deixo de acolher a preliminar 

arguida e mantenho a gratuidade da justiça ao autor, nos termos já 

deferidos. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 17. A lide em 

apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, é 

hipótese que comporta o JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, não 

havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a prova 

documental aportada é suficiente para o meu convencimento. DA 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 18. Nos termos da 

súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. 19. Assim aplicam-se ao caso concreto as 

regras consumeristas. DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS 20. Reconhecida a incidência do CDC ao contrato firmado 

entre as partes, o autor, na qualidade de consumidor, tem o direito de 

revisar os seus termos que reputa ilegais ou abusivos. 21. Afinal, o 

contrato pactuado entre as partes é de adesão, pois já firmado em 

contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas unilateralmente 

estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve foi aceitar ou 

não as cláusulas previamente estabelecidas pelo requerido. A parte 

autora não teve nenhuma participação na elaboração do contrato, 

cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições impostas unilateralmente. 

22. Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, não tem incidência frente 

aos contratos de consumo, diante da mitigação instituída pelo art. 51, inc. 

IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas contratuais que 

estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a 

boa-fé. 23. Prevalece atualmente o princípio da relatividade do contrato 

para assegurar o equilíbrio da relação contratual. 24. Assim, diante da 

possibilidade jurídica da revisão dos contratos firmados entre as partes, 

passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, que foram 

indicadas pelo autor. DA REVISÃO CONTRATUAL DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS 25. Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 

1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. 26. A tese de 

limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada 

(Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 27. Contudo, os juros 

remuneratórios deverão ser limitados à taxa média de mercado. 28. No 

caso dos autos, o autor pugnou pela limitação dos juros remuneratórios, 

conforme taxa média de juros das operações de crédito com recursos 

livres – pessoas físicas – crédito pessoal não consignado vinculado à 

renegociação de dívidas, conforme tabela de id 1664982, trazendo como 

taxa média de mercado, pré-fixada, o equivalente a 55,96% ao ano de 

juros remuneratórios, no contrato firmado no dia 29/06/2016 e, o 

equivalente a 46,20% ao ano, no contrato firmado em 30/12/2015. 29. Pois 

bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil 

(www.bcb.gov.br), referente ao crédito pessoal não consignado 
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(contrato firmado em 30/12/2015, id 1664982 - pág. 5/6), constatei que a 

taxa média de juros de mercado para pessoa física, na modalidade de 

crédito pessoal não-consignado, no caso dos autos, na data relativa ao 

contrato em exame foi de 4,84% a.m. e 76,22% a.a.. 30. Ademais, com 

relação ao contrato firmado em 29/06/2016, qual seja, BB Cre 

Parcelamento CH Espec (id 1664982 - pág. 4), na mesma modalidade de 

crédito pessoal não-consignado, constatei que a taxa média de juros de 

mercado para pessoa física, na data do contrato foi de 4,63% a.m. e 

72,10% a.a.. 31. Dessa forma, tem-se que, no caso dos autos, as taxas 

de juros pactuadas mostram-se abaixo da taxa média de mercado. 32. 

Logo, mantém-se a taxa de juros pactuada. DO SEGURO 33. Para o 

reconhecimento da prática de venda casada é necessário demonstrar que 

a contratação do empréstimo foi condicionada à do seguro, cabendo ao 

autor a produção dessa prova, o que de fato, não restou demonstrado 

nos autos. 34. Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - 

SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS 

PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para o reconhecimento da 

prática de venda casada é necessário estar efetivamente demonstrado 

que a contratação do empréstimo foi condicionada à do seguro 

prestamista, e cabe ao autor produzir essa prova (art. 373, I do CPC). 

Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser 

distribuídos proporcionalmente entre as partes (art. 86 do CPC). (Ap 

137351/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

15/12/2017)” “APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA 

CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - 

DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado 

negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a 

configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de 

não contratação do seguro. (Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017)” 35. Por esta razão, mantenho a 

cobrança do seguro. DA LIMITAÇÃO 36. Analisando os autos, verifico que 

o autor contraiu com a requerida contrato de empréstimo consignado, bem 

como, empréstimos realizados diretamente em sua conta corrente, qual 

seja, crédito direto ao consumidor - CDC, conforme documentos juntados 

ao processo judicial eletrônico. 37. O Decreto Estadual n.º 3.008/2010, no 

seu artigo 9º, incisos I e II, estabelece o limite de 30% (trinta por cento) 

para descontos de empréstimos consignados, a saber: “Art. 9º As 

consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão 

ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os 

seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: (...) I - as 

realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a 

empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, 

pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio 

varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades 

administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta 

por cento); (...) II – as realizadas pelas entidades de classes de 

servidores e que digam respeito única e exclusivamente a mensalidades 

instituídas para o seu custeio poderão atingir o limite de 10% (dez por 

cento), não concorrendo com o limite definido no inciso anterior; (...) III – as 

realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão 

realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), sendo que a 

margem consignável para cada entidade administradora de cartão de 

crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), 

concorrendo com o limite definido no inciso II; (negrito nosso)” 38. Ao 

observar as alegações e documentos trazidos pela parte autora, que não 

foram impugnados pelo requerido, verifica-se que sua renda líquida na 

época do ajuizamento da demanda era, na verdade, de R$ 11.722,87 

(onze mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), 

resultado da somatória dos rendimentos brutos como servidor público e 

como pensionista, menos os descontos legais (previdência, IRRF, 

sindicato e per capita patroc), de modo que, essa quantia será utilizada 

como parâmetro para fixação da margem consignável de 30% (trinta por 

cento). 39. Ademais, de acordo com os holerites acostados ao processo 

judicial eletrônico, percebe-se que os descontos do empréstimo 

consignado não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) previsto na 

legislação. 40. Por outro lado, no que toca a eventuais débitos 

descontados diretamente da conta corrente, eles não sofrem a limitação 

imposta no Decreto n.º 3.008/2010, haja vista que as suas disposições 

referem-se, tão-somente, à proteção e resguardo da margem consignável 

diretamente da folha de pagamento, a exemplo da tese já firmada pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE 

MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM 

CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. 

APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, 

SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. 

DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, 

possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e 

prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada 

ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o 

respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os 

descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem 

menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é 

modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e 

simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do 

banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais 

diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de 

sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora 

dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos 

conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra 

conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do 

contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia 

mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, 

costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas 

despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de 

crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito 

automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao 

contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi 

espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - 

conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com 

terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao 

recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em 

folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção 

da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para 

a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora 

da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se 

extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações 

estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com 

medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou 

sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, 

propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de 

novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no 

ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou 

sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, 

que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias 

ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido 

oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à 

amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do 

saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, 

como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se 

compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. 

O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 

313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação 

diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta 

pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no 

comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até 

mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem 

comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado 

prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)” 

41. No mesmo sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - 
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MARGEM SALARIAL CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - 

LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - EMPRÉSTIMOS EM 

CONTA-CORRENTE - INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Embora a legislação estadual admita descontos superiores 

a 30% em folha de pagamento, a jurisprudência do STJ tem se firmado no 

sentido de não autorizar abatimentos acima desse limite, para, desse 

modo, preservar parte significativa da remuneração do trabalhador, tendo 

em vista principalmente o caráter alimentar da verba. Contudo esse 

entendimento do STJ só engloba as deduções consignadas em folha de 

pagamento sob a forma de empréstimo ou cartão de crédito, e não as 

dívidas debitadas em conta-corrente e as descritas em faturas e/ou 

documentos de cobrança. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 

23/01/2018)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO - LIVRE 

NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTES - EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA 

CORRENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ACIMA DE 30% DO 

SALÁRIO DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO VINCULADO À FOLHA DE PAGAMENTO – PRECEDENTES DO 

TJMT - AUSÊNCIA DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS – 

VERBETE SUMULAR 381 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO - 1.Recurso de Apelação Cível interposto em face da 

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos 

formulados na inicial da Ação Revisional de Contrato por 

Superendividamento c/c Tutela Antecipada ou Específica de Urgência, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. 2. In casu, não se trata de empréstimo 

consignado ou qualquer outro tipo de contrato vinculado à folha de 

pagamento, em que há limitação de descontos no percentual de 30% 

sobre a renda mensal, na esteira do que dispõe o Decreto 6.386/2008, que 

regulamenta o artigo 45 da Lei 8.112/1990, e Decreto Estadual 1.306/2008. 

3.Assim, a extensão para o caso sub examine do limite de 30% aplicável 

aos débitos consignados em folha de pagamento não merece acolhida, 

uma vez que a limitação atinge somente o montante descontado direto do 

salário do servidor público. Precedentes do TJMT. 4.Contrato que originou 

a ação revisional não acompanhou a inicial, tampouco foi juntado 

posteriormente, impossibilitando ao julgador conhecer, de ofício, a alegada 

abusividade das cláusulas. Verbete Sumular 381 do STJ. Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (TJMT - Ap 109538/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) (negrito nosso)” 42. Nesse 

passo, como já acenado, os descontos visualizados na conta corrente do 

autor não sofrem a limitação prevista na legislação de regência. 43. Sendo 

assim, uma vez que não fora ultrapassada a margem legal, não há que se 

falar em qualquer abusividade praticada pela instituição financeira 

requerida, de modo que, também não há qualquer limitação a ser realizada 

ou readequação das parcelas, devendo os pedidos da parte autora ser 

julgados improcedentes. DO DISPOSITIVO 44. Posto isso, e, por tudo mais 

que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, e condeno o autor ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em 

razão da gratuidade processual deferidas em seu favor, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC. 45. Por conseguinte, REVOGO a liminar concedida 

nos autos. 46. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença, o que 

deverá ser certificado e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo. 47. P.I.C. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003581-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RVE MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003581-90.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: RVE MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME Vistos. 1. Cuida-se 

de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S.A, em desfavor de RVE MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 14694467, 

o exequente veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Pois 

bem, inexiste a necessidade de anuência do executado, visto que sequer 

fora citado. 4. 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, c/c 

artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. 5. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 6. Custas pagas na distribuição. 7. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 8. P. I. 

C. 9. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007928-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007928-69.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: SERGIO 

NUNES DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 

em desfavor de SERGIO NUNES DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 15488985, 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. 

Considerando que a parte autora desiste do prazo recursal, certifique-se 

do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. 

P. I. C. 8. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002012-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEIRO VEICULOS LTDA - ME (AUTOR(A))

ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (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 SENTENÇA PROCESSO 

1002012-25.2016.8.11.0002 AUTOR(A): ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, 

RIBEIRO VEICULOS LTDA - ME RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. 

Trata-se de ação Revisional de Contrato proposta por ROBERTO RIBEIRO 

DE SOUZA e RIBEIRO VEÍCULOS LTDA-ME, em face de BANCO DO 

BRASIL S/A, todos devidamente qualificados nos autos. 2. Aduzem os 

autores que celebraram com a instituição financeira ora requerida um 

contrato no valor de R$ 648.813,66 (seiscentos e quarenta e oito mil, 

oitocentos e treze reais e sessenta e seis centavos), a serem pagos em 

96 parcelas, com taxa de juros de 1,98% ao mês. 3. Afirmam que no 

momento da celebração fora lhe informado que a parcela seria em torno 

de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), todavia, ao efetuar o 

pagamento constatou que era de R$ 15.996,12 (quinze mil, novecentos e 

noventa e seis reais e doze centavos). 4. Asseveram que ao indagar o 
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gerente da instituição financeira, fora lhe informado que a cobrança se 

deu a mais em razão do IOF no valor de R$ 9.773,75 (nove mil, setecentos 

e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), e que a modalidade de 

juros que seria capitalizado, fato que não havia sido explicado 

anteriormente. 5. Propuseram a presente demanda com o fim de revisar as 

cláusulas contratuais abusivas, a restituição dos valores considerados 

abusivos, a compensação do débito com o crédito que possuem, 

declarando-se quitado o contrato. 6. Em decisão de ID. 4474641 fora 

indeferida a tutela antecipada e determinada a citação da parte requerida. 

7. Os autores interpuseram Embargos de Declaração em ID. 4558201, 

sendo estes devidamente julgados em ID. 4637595. 8. Devidamente citada, 

a parte requerida apresentou sua impugnação, visualizada em ID. 

5566765. 9. Realizada audiência de conciliação ID. 6037719, não houve 

acordo entre as partes. 10. O autor apresentou sua impugnação em ID. 

6078523. 11. Aportou ao processo decisão proferida pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça acerca do Agravo de Instrumento interposto. 12. Vieram-me 

conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO 13. A lide em apreço, nos termos do inciso I, do 

art. 355, do Código de Processo Civil, é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado, não havendo, dessa forma, a necessidade de 

dilação probatória, pois a prova documental aportada é suficiente para o 

meu convencimento, já que se trata de revisão de cláusulas contratuais. 

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 14. Nos 

termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. 15. Assim, aplicam-se ao caso 

concreto as regras consumeristas. DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS 16. Reconhecida a incidência do CDC ao 

contrato firmado entre as partes, a autora, na qualidade de consumidor, 

tem o direito de revisar os seus termos que reputa ilegais ou abusivos. 17. 

Afinal, o contrato pactuado entre as partes é de adesão, pois já firmado 

em contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas unilateralmente 

estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve ao 

subscrevê-lo foi aceitar ou não as cláusulas previamente estabelecidas 

pelo réu. A parte autora não teve nenhuma participação na elaboração do 

contrato, cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições impostas 

unilateralmente. 18. Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, não tem 

incidência frente aos contratos de consumo, diante da mitigação instituída 

pelo art. 51, inc. IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas 

contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou 

incompatíveis com a boa-fé. 19. Prevalece atualmente o princípio da 

relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual. 

20. Assim, diante da possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado 

entre as partes, passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, 

que foram indicadas pelos autores. DA ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA 21. Quanto à comissão de permanência, posicionou-se o 

Superior Tribunal de Justiça por sua legitimidade, mesmo quando cumulada 

com qualquer outro encargo moratório, caso em que devem ser excluídos 

os demais encargos moratórios. Além do que não pode ultrapassar a 

soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 

22. In casu, verifico que a cobrança da comissão de permanência de 

forma isolada, não caracterizando qualquer ilegalidade, de modo que não 

possui respaldo legal o pretendido afastamento. 23. Nesse sentido: 

“REVISIONAL. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. COBRANÇA ISOLADA. POSSIBILIDADE. RECURSO 

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Nos termos do Enunciado n. 472 da 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça a cobrança da comissão de 

permanência exclui a exigência dos demais encargos remuneratórios e 

moratórios. Vale dizer, uma vez prevista a cobrança de comissão de 

permanência no contrato, estará excluída a exigência de qualquer outro 

encargo. Desse modo, merece provimento o apelo para admitir a cobrança 

isolada da comissão de permanência, no período de inadimplência, 

observadas as taxas médias de mercado, excluindo-se qualquer outro 

encargo moratório. Recurso Provido. Sentença Reformada. (Classe: 

Apelação,Número do Processo: 0361332-23.2013.8.05.0001, Relator (a): 

Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

04/09/2018 ) (TJ-BA - APL: 03613322320138050001, Relator: Rosita 

Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

04/09/2018)”. 24. Por tal motivo, improcede tal pleito. DA APLICAÇÃO DO 

SISTEMA PRICE 25. A Tabela Price pode ser definida como sistema em que 

a partir do conceito de juros compostos (juros sobre juros ou juros 

exponenciais), forma-se um plano de amortização do capital em parcelas 

periódicas iguais e sucessivas, considerando o termo vencido. 26. É este 

o ensinamento de Luiz Antonio Scavone Junior, na sua obra Juros no 

Direito Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, 2003: “Neste sistema de 

amortização as parcelas são compostas de um valor referente aos juros, 

calculados sobre o saldo devedor amortizado, e outro referente a própria 

amortização. Os juros são compostos na exata medida em que, sobre o 

saldo amortizado, é calculado o novo saldo, com base nos juros sobre 

aquele aplicados, e, sobre este novo saldo amortizado, mais uma vez os 

juros sobre todo o capital e não sobre a parcela devida, e assim por 

diante”. 27. De acordo com a Tabela Price, no transcorrer do 

financiamento são pagos os juros já incorporados na prestação e aqueles 

calculados sobre o saldo devedor. Se o sistema for corretamente 

aplicado, com os juros incidindo igualmente sobre o valor de cada 

prestação e do saldo devedor, não ocorrerá qualquer resíduo ao final, 

resultando em saldo sempre zero. 28. A utilização da Tabela Price é legal, 

desde que corretamente aplicada, e a jurisprudência é unânime em dizer 

que, para a sua incidência é necessário que esteja prevista no contrato 

firmado entre as partes. 29. No caso dos autos, não se verificou a 

existência de cláusula que consigne a utilização da Tabela Price como 

plano de amortização no contrato juntado aos autos, logo não prospera a 

alegação da parte autora sobre possível capitalização mensal utilizando a 

fórmula matemática da Tabela Price. 30. Portanto, como não há a utilização 

da Tabela Price como plano de amortização do contrato sub judice, o 

argumento da parte autora restou prejudicado. DA DAÇÃO EM 

PAGAMENTO 31. Como se sabe, dispõe o art. 313 do CC: “O credor não é 

obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais 

valiosa”. 32. E ainda, o art. 356 do CC: “O credor pode consentir em 

receber prestação diversa da que lhe é devida”. 33. Oportuna a anotação 

de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli 

e João Francisco N. da Fonseca, em comentário ao artigo 356 do Código 

Civil:“Para a configuração da dação em pagamento, exige-se uma 

obrigação previamente criada; um acordo posterior, em que o credor 

concorda em aceitar coisa diversa daquela anteriormente contratada e, 

por fim, a entrega da coisa distinta com a finalidade de extinguir a 

obrigação. A exigência de anuência expressa docredor, para fins de 

dação em pagamento, traduz, ultima ratio, garantia de segurança jurídica 

para os envolvidos no negócio jurídico, porque, de um lado, dá ao credor a 

possibilidade de avaliar, a conveniência ou não, de receber bem diverso 

do que originalmente contratado. E, por outro lado, assegura ao 

devedor,mediante recibo, nos termos do que dispõe o art. 320 do Código 

Civil, a quitação da dívida. (STJ-3ª T., REsp 1.138.993, Min.Massami Uyeda, 

j. 3.3.11, DJ 16.3.11)”. (Código Civil e legislação civil em vigor - 34. ed. rev. 

e atual. - São Paulo: Saraiva, 2016, p. 192). 33. Ademais, não basta o 

oferecimento de caução a fim de impedir que o Banco credor busque o 

adimplemento do contrato tal como firmado entre as partes. 34. Assim, 

considerando a discordância da instituição financeira em receber nos 

moldes pretendidos, improcede o pleito. DISPOSITIVO 35. Isto posto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos dos 

autores, nos termos do artigo 487, I do CPC. 36. Condeno os autos ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa. 37. Decorrido o prazo recursal, 

dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. 38. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004970-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

ROSMERI NICOLAI DE CAMPOS OAB - 815.244.121-04 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004970-81.2016.8.11.0002 AUTOR(A): DANIELI NICOLAI DE CAMPOS 

CURADOR: ROSMERI NICOLAI DE CAMPOS RÉU: BANCO BRADESCO S/A 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 
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Danos morais, com pedido de Tutela de Urgência promovida por D.N.D.C., 

representada neste ato por sua genitora ROSMERI NICOLAI DE CAMPOS, 

em face de BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente qualificadas nos 

autos. 2. Aduz a genitora do menor que, visando garantir um futuro e 

qualidade de vida melhor aos seus filhos, compareceu a uma das 

agências da requerida e, em contato com o gerente do banco vislumbrou 

vantagens de abrir uma conta poupança, pois lhe fora informada que a 

conta seria isenta de imposto de renda, cobranças de tarifa mensal e que 

os valores depositados teriam rendimentos. 3. Assim, na data de 

14/01/2016 a genitora da requerente efetuou a abertura da conta 

poupança em nome da sua filha, sob nº 0031927-9, agência 1941-0, 

efetuando de imediato um depósito no valor de R$ 100,00 (cem reais). 4. 

Todavia, ao analisar o extrato da conta, verificou que a instituição 

financeira ora requerida vem cobrando mensalmente o valor de R$ 10,40 

(dez reais e quarenta centavos), e por ultimo R$ 11,10 (onze reais e dez 

centavos), referente ao serviço “Cesta B. Express 4”. 5. Assevera que, 

inconformada com as cobranças retornou a agência e questionou o 

gerente e este lhe informou que as cobranças eram normais. Assevera 

por fim que, em razão da cobrança ilegal, o saldo da conta ficará negativo 

o que possibilitará o envio do seu nome ao banco de cadastro de 

inadimplentes. 6. Colacionou ao processo, procuração, documentos 

pessoais da menor, documentos pessoais da genitora do autor, 

declaração de pobreza, comprovante de endereço, informativo de conta 

poupança, cópia do cartão de débito e extratos da conta. 7. Em decisão ID. 

4459010 fora indeferida a liminar e determinada a citação da parte 

requerida. 8. O requerido apresentou sua contestação visualizada em ID. 

5804338. 9. Realizada audiência de conciliação ID. 5854376 não houve 

acordo entre as partes. 10. A autora, por sua vez, impugnou a 

contestação da parte requerida, conforme se vê em ID. 8350571. 11. 

Vieram-me conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO 12. A lide em apreço, nos termos do inciso I, do 

art. 355, do Código de Processo Civil, é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado do mérito, não havendo, dessa forma, a 

necessidade de dilação probatória, pois a prova documental aportada é 

suficiente para o meu convencimento. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 13. Cumpre anotar que a relação 

jurídica em questão submete-se às normas de proteção e defesa ao 

consumidor (Lei n. 8.078/90), que se reveste de normas de ordem pública 

e interesse social (art. 1º, Lei n. 8.078./90) e conforme a Súmula 297 do 

STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras." DO ÔNUS DA PROVA 14. Foi deferido o pedido de inversão 

do ônus da Prova na decisão proferida no id. 4459010 e a citada decisão 

não foi objeto de Recurso. DO MÉRITO 15. Pois bem, da detida análise do 

pedido, documentos apresentados, contestação e impugnação é possível 

definir que a controvérsia reside na legalidade ou ilegalidade dos valores 

debitados na conta poupança da autora menor de idade neste ato 

devidamente representada pela genitora. 16. O referido desconto foi 

comprovado por meio do extrato trazido pela autora no id. 4160962, onde 

consta débitos de tarifa bancária ocorridos mensalmente e logo abaixo os 

rendimentos da "poup fácil-depos", presume-se ser o rendimento da 

poupança fácil. 17. Neste aspecto, concluo que a Autora logrou êxito em 

comprovar que os descontos são indevidos, vez que conforme alegado 

na exordial contratou apenas a modalidade de conta poupança e a parte 

requerida não se opôs de forma eficaz para desconstruir tal alegação. 18. 

A Instituição Bancária sequer manifestou na peça contestatória acerca 

das regras contratuais do vínculo institucional com a parte autora. Não 

trouxe o contrato de abertura de conta capaz de desconstituir o alegado. 

19. Sobre o assunto, trago o recente julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES – 

INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 373 DO CPC – DESCONTOS 

INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – 

CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR 

SATISFATÓRIO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS – 

POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DESCAMBIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. De 

acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil - CPC, o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. 2. No tocante aos danos morais, esse tipo de indenização, 

que encontra respaldo no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

e no artigo 186 do Código Civil - CC, somente é cabível quando restar 

demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade 

da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo dor, angústia e 

transtorno, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 3. Embora não 

encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmam no 

sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a 

capacidade econômica das partes, bem como os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização 

deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, 

desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o 

devedor a bancarrota. 4. Sendo incontestável que a relação contratual 

entre as partes sequer foi, de fato, estabelecida, o débito cobrado deve 

ser considerado indevido, havendo de ser devolvido em dobro, na forma 

prevista do artigo 42 do CDC. 5. Não são considerados excessivos os 

honorários advocatícios arbitrados em observância ao parâmetro 

estabelecido no §2º do artigo 85 do CPC. (Ap 43265/2018, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)” 20. E ainda: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA 

DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO REQUERIDO – DÍVIDA INEXISTENTE – 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DÉBITO 

INSCRITO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

RECURSAIS – MANTIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- 

NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não tendo 

juntado qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte 

autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, o 

requerido responde pela falha na prestação do serviço e, por 

conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c 

art. 17 do CDC. 2. A inscrição do nome do consumidor no cadastro do 

órgão de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura dano in re 

ipsa, ou seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo. 3. A Súmula 

385/STJ somente é aplicável quando existam em nome do devedor débitos 

legítimos inscritos anteriormente. 4. O quantum da indenização por danos 

morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o 

tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de 

restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes. 5. Em 

atendimento ao que determina o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão do 

trabalho elaborado pelo patrono do Apelado em grau recursal, majora-se 

verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, 

em 10% (dez por cento) para o patamar de 15% (quinze por cento). 6- A 

repetição de indébito pressupõe pagamento indevido, não comprovado 

nos autos que houve efetivo pagamento indevido, não há que se falar em 

repetição de indébito, conforme preconiza o art. 42 do CDC. SEBASTIAO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018)” 21. Ademais, o art. 2º, II da 

Res/BACEN nº 3919 de 25 de novembro de 2010 veda a cobrança de 

tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas 

naturais em contas depósito de poupança. Assim, nos termos do art. 341 

do Código de Processo Civil, restou demonstrada a ilegalidade nos 

descontos de Tarifa Bancária em sua conta poupança (Extrato Bancário 

id. 4162201). DANO MORAL 22. O pedido de indenização por dano moral é 

fundado no fato do malsinado desconto ter sido efetuado de forma 

irregular em conta bancária/poupança sem a ciência e autorização da 

parte. 23. Nessa senda os Tribunais tem entendido ser defeito na 

prestação do serviço, remetendo ao Código de Defesa do Consumidor em 

seu artigo 24. Vejamos. "Ação indenizatória por danos materiais e morais. 

Procedência. Insurgência. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 

Débitos indevidos em conta-poupança. Instituição financeira que não 

demonstrou a higidez das operações realizadas. Ônus probatório. 

Exegese do art. 373 do CPC . RESPONSABILIDADE CIVIL. Relação de 

consumo. Requisitos. Defeito na prestação de serviços. Ilícito. Descontos 

indevidos em conta-poupança. Dano material caracterizado. Nexo de 

causalidade. Dever de indenizar. Determinação de restituição de valores 

de forma simples e atualizada. Danos morais. Hipótese em que os 

constrangimentos e aflições advindas do evento extrapolam o mero 

aborrecimento. Afetação de foro íntimo da pessoa. Dever de indenizar 
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também caracterizado. Valor indenizatória fixado com razoabilidade. 

Procedência da demanda mantida, todavia, com a determinação de 

devolução simples dos valores indevidamente descontados. Recurso 

parcialmente provido." TJ-SP - Apelação APL 10038987320168260218 SP 

1003898-73.2016.8.26.0218 (TJ-SP) Data de publicação: 22/06/2017 25. 

Ainda. "NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE 

INDENIZAR. A responsabilidade do prestador de serviço é objetiva (art. 14 

, caput, do CDC ), somente podendo ser afastada quando provar: I - que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (art. 14 , § 3º , I e II , do CDC ). Entretanto, 

nenhuma dessas excludentes foi comprovada, ônus do réu, por força do 

art. 14 do CDC , § 3º, do CDC , razão pela qual impõe-se o dever de 

indenizar os danos ocasionados aos autores. Danos morais devidos, 

devendo ser mantida a quantia fixada a esse título, mormente levando em 

consideração que o valor fixado na sentença encontra-se de acordo com 

os parâmetros utilizados por esta Câmara para casos semelhantes ao sub 

judice. Danos morais. Termo inicial para a incidência dos juros moratórios. 

Os juros moratórios de 1% ao mês devem incidir a partir do evento 

danoso, conforme Súmula 54, do STJ. No caso, a correção monetária 

deve incidir a contar da sentença, conforme decidiu a sentença, sob pena 

de reformatio in pejus. Apelação improvida." (Apelação Cível Nº 

70067894857, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 16/06/2016). 26. Diante do 

exposto, acolho o pedido de Indenização por danos morais. DANO 

MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS 27. O dano 

material está devidamente comprovado com o decréscimo patrimonial 

ocorrido na conta poupança da autora por meio do débito das tarifas 

bancárias. 28. O nexo de causalidade entre o dano causado e o ilícito 

promovido pelo réu é latente de forma que devida a indenização. 29. 

Nesse mesmo caminho o deferimento da restituição dos valores é medida 

que se impõe, no entanto de forma simples visto que não se adequa ao 

disposto no art. 42, caput da Lei n. 8.078/90. DISPOSITIVO 30. Diante do 

exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

para condenar/determinar que a instituição financeira ora requerida: a) 

proceda ao encerramento da conta poupança n. 0031927-9, agência: 

1941-0; b) restitua de forma simples a autora os valores de R$ 106,80 

(cento e seis reais e oitenta centavos), desde a data do desembolso, e 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, , e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; c) pague a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir 

da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

(Súmula 54, STJ). 31. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da 

causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos 

serviços e o tempo despendido. 32. Transitada em julgado, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo, com 

as baixas de estilo. 33. P. I. C. 34. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000426-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONK WILTON RODRIGUES DE PAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000426-79.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JHONK WILTON RODRIGUES DE PAIS 

Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de JHONK WILTON 

RODRIGUES DE PAIS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição de ID. 15932528, 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. Custas pagas na distribuição. 6. Considerando que a 

parte autora renunciou o prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001995-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILWILHAN DA SILVA DOMINGOS MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001995-18.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NILWILHAN DA SILVA DOMINGOS 

MORAES Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de 

NILWILHANDA SILVA DOMINGOS MORAES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petições de ID. 12396802 e ID 13011560, 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. Custas pagas na 

distribuição. 6. Considerando que a parte autora renunciou o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003639-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS OBERTY FAVERO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003639-30.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCAS OBERTY FAVERO DE 

CAMPOS Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de LUCAS 

OBERTY FAVERO DE CAMPOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação 

(ID. 9420578). 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que 

sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 9. P. I. C. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) 
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Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002142-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PEREZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 2 1 4 2 - 4 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CARLA PEREZ 

Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de 

CARLA PEREZ, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (ID. 12748358). 

3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 9. P. I. C. 10. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001961-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BOENO DE GODOI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001961-43.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANTONIO BOENO DE GODOI Vistos. .. 

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de ANTONIO BOENO DE 

GODOI, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio 

aos autos requerendo a desistência da ação (ID. 12814520). 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. 

Considerando que a parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo. 9. P. I. C. 10. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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